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Attention Malmö
Autism- och Aspergerföreningen Skåne
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, lokalavdelning i Malmö
FUB i Malmö
Föreningen Grunden Malmö
Föreningen Sofia-Kultur
Mind Skåne
OCD-föreningen i Malmöområdet
RFSU Malmö
RSMH Mittpunkten Malmö
Stilla-Koncernen
Teater PsykBryt
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

110 000

262 000

130 000

Attention Malmö
Ängelholmsgatan 6
0765–627257

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Region Skåne

8 605

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

160 357 Personalkostnader:
36 367 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

Attention Malmö är en lokalförening, knuten till riksförbundet Attention, vars uppgift inom sitt område är: 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, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta medlemmarna
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Lokalavdelningen Attention ansöker om 262 tkr för att täcka kostnader för verksamheten samt öka antal medlemmar.
Det planeras:
medlemsträffar/aktiviteter, öppna föreläsningar, utbildning, kompetenshöjande insatser för styrelsen och volontärer,
opinionsbildning/informationsspridning, föreläsningar, kunskapsspridning, hälsofrämjande insatser i samarbete med
andra aktörer bl. a. Attention Skåne och Autism- och Asperger föreningen, material utdelning till vårdenheter inom
Malmö stad med omnejd, anordna aktiviteter/studiecirklar/träffar/utflykter m.m. för medlemmar,
kommunikation/rådgivning med medlemmar, rekrytera fler volontärer samt hålla igång volontärverksamhet och
övriga frivilliga insatser som främjar Attention Malmö och dess medlemmar.
Attention vill aktivt delta med bokbord och i olika arrangemang för föreningar (genom Malmö stad, Kompetenscenter
Idéburna Malmö, MIP Malmö, Världslagen för psykisk hälsa, Föreningarnas dag på Malmö festivalen).
Föreningen ställer sig positivt till fler inbjudningar kring informationsspridning och kompetenshöjning av
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
För förbättrad administration vill föreningen anställa en kanslist.
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.
Attention Malmö står inför ökade hyreskostnader i befintlig lokal och söker därmed extra anslag för detta.
Alternativa lokaler är svårare att finna med lägre kostnad och föreningen ser helst att kunna stanna kvar i nuläget
tillsammans med de andra föreningar som de delar lokal med (Neuroförbundet, Autism- och Aspergerföreningen
Skåne samt Tillgänglighetsgruppen och Afasiföreningen Skåne). Samarbetet föreningarna emellan anses som ytterst
värdefullt. Förvaltningen har haft flera möten med föreningen för att följa upp lokalfrågan och verksamheten och
bedömer att stöd till föreningen som samlokaliserar sig på Ängelholmsgatan 6 är viktig för samtliga föreningarnas
vidare existens och utveckling.
Föreningen redogör att Attention Malmö har växt de senaste åren och planerar anställa en person med lönebidrag
på 50% för att ytterligare kunna växa i takt med efterfrågan. Detta innebär ett större ansvar för en styrelse som
enbart drivs av ideella krafter. För att växa i arbetsgivarrollen kommer processen kring anställningen, enligt
föreningen förmodligen att ta lite längre tid. Attention Malmö är en del av Riksorganisationen Attention Sverige
och hela medlemsregistret sköts centralt av riksorganisationen. Information om könsuppdelad statistik som
förvaltningen efterfrågar i ansökningsformulären finns inte tillgänglig.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 130 tkr, dvs. en ökning på 20 tkr för att bemöta
hyreshöjning inför 2020.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

110 000

160 000

225 000

130 000

Autism- och Aspergerföreningen Skåne
Ängelholmsgatan 6

0738330300
Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

68 250 Region Skåne:
Region Skåne projektbidrag

150 000

943 190 Personalkostnader:
52 698 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

510 170
2
2

Ekonomiuppgifter för 2018

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.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 225 tkr för att driva beskriven verksamhet.
 Information och påverkansarbete - sker löpande i samarbete med Malmö stad, framförallt med
funktionsstödsförvaltningen och fritidsförvaltningen, men även skolor och förskolor
 Kansliet är öppet och har telefontid 10.00–13.00 vardagar, besökstid vardagar, träffar och tematräffar för
närstående, träffar för personer med diagnos, rättsombud och stöd till medlemmar.
 Anhörigstödverksamhet
 Medlemmarnas veckoaktiviteter som, bad i barn- och ungdomshabiliteringens bassäng mm,
månadsaktiviteter som olika gruppträffar på kansliet; anhöriga till vuxna med autismdiagnos, vuxna med
autismdiagnos samt anhöriga med barn/ungdomar i skolåldern. Varje år planeras en föreläsning under
Världsautismdagen.
 2-årigt projekt: ”Återhämtning och hälsa – för personer med autism och deras anhöriga”. Under perioden
vår 2018 till vår 2020, då projektet avslutas med en konferens i Malmö.
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.
Föreningen har sitt kansli i Malmö och tar emot flera samtal per dag samt även personliga besök på kansliet.
Kontakterna är både personer med egen diagnos och deras närstående som behöver någon med egen erfarenhet att
tala med samt 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 styrelsen
finns det personer med autismdiagnos, anhöriga och yrkesverksamma. Autism- och Aspergerföreningen Skåne står
inför ökade hyreskostnader i befintlig lokal och söker därmed extra anslag för detta. Alternativa lokaler är svårare
att finna med lägre kostnad och föreningen ser helst att kunna stanna kvar i nuläget tillsammans med de andra
föreningar som de delar lokal med (Neuroförbundet, Tillgänglighetsgruppen och Afasiföreningen Skåne och
Attention). Samarbetet föreningarna emellan anses som ytterst värdefullt. Förvaltningen har haft flera möten med
föreningen för att följa lokalfrågan och verksamheten, och bedömer att stöd till föreningen som samlokaliserar sig
på Ängelholmsgatan 6 är viktig för samtliga föreningars vidare existens och utveckling.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 130 tkr, dvs. en ökning på 20 tkr för att bemöta
hyreshöjning inför 2020.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

100 000

150 000

120 000

Frisk & Fri Malmö
Studentgatan 4
0704137534

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Region Skåne
Socialstyrelsen

73 000
64 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

337 000 Personalkostnader:
6 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

195 279
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 2020 kommer föreningen att satsa extra på stärkt
medlemskommunikation, stärka volontärerna samt synliggöra lokalavdelningens arbete.
Det förebyggande arbetet sker främst genom workshopen ”Uppdrag Självkänsla” som riktar sig till barn och unga i
åldern 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. Målet är att genomföra ca 25 workshops under 2020.
Förvaltningens bedömning

Via stödarbete för personer med ätstörningar och närstående i hela landet får föreningen betydande insyn i de
behov som finns hos målgruppen. Många engagerade inom föreningen har även egen erfarenhet av att ha
behandlats inom vården. Genom att vara aktiv i nationella- och lokala nätverk 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.
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. Föreningen redogör
för att de år 2018 besökte 5 skolor och sammanlagt nådde fram till 953 elever. Brist på personal upplevs som ett
hinder för att uppnå målet om att erbjuda deltagande i workshopen ”Självkänsla”. Trots utökat antal volontärer i
lokalavdelningen behövs tid och resurser för att utbilda volontärer i att leda workshopen. Riksföreningen lägger
extra medel till bl.a. Malmö lokalförening för att kunna genomföra aktiviteterna. Föreningen beskriver i sin ansökan
att behovet av att stärka sin personal är stort. I dagsläget sköts arbetet lokalt med stöd från rikskansliets
deltidsanställda som står för kunskapsstöd och avlastning i alla frågor som rör ekonomi, kommunikation,
samordning av mentorer och chatten. Sedan januari har regionansvarig i Malmö en anställning på 70% (jämfört
med 50% 2018). 40% av tjänsten finansieras i dagsläget av riksföreningen.
Funktionsstödsförvaltningen anser att lokalföreningens arbete för målgruppen är angeläget. Samtidigt uppmanas
föreningen att hitta andra nya finansieringskällor utöver statligt stöd och stöd från Malmö stad.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 120 tkr, dvs. en ökning på 20 tkr för ökad personalstyrka.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

207 000

207 000

400 000

251 000

FUB i Malmö
Industrigatan 33
0702-990578

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

26 400 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

604 483 Personalkostnader:
17 112 Antal Anställda:

426 188
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 400 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 fortsatt anställning av en konsulent på halvtid som arbetar med administration, rådgivning till anhöriga samt
representation av föreningen i olika sammanhang. En del av ansökt belopp ska även täcka kostnader för sex
arvoderade gruppledare.
Förvaltningens bedömning

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.
Föreningen flyttade till Industrigatan 33, mötesplatsen Paraplyet, under hösten 2014 och fick ett kanslirum. Då det
var brist på aktivitetslokaler för föreningarna inom Paraplyet fick FUB Malmö driva sina aktiviteter i olika
aktivitetslokaler. Föreningen har en konsulenttjänst på halvtid och sex arvoderade aktivitetsledare för att arrangera
aktiviteter som sker i fyra olika lokaler: Dammfrigården, Tuppen, Kirsebergsgården och Paraplyet. I ansökan från
Föreningen Paraplyet 2019 ingick en summa bidrag som avser stöd till aktivitetslokaler för föreningar inom
Paraplyet, och därigenom får FUB stöd till merkostnader kopplat till aktivitetslokaler. Dessa merkostnader kan
utöver själva hyreskostnaden, vara enkel fika som uppstår då det inte alltid är tillåtet att inta egen medhavd fika. Alla
andra kostnader som kan förekomma får föreningarna täcka av egen budget. Den delen av stödet ingår från och
med 2020 i det normerade årliga organisationsstödet i stället.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 251 tkr, dvs. en ökning på 44 tkr som stöd till
merkostnader i form av aktivitetslokaler.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

200 000

200 000

514 000

236 000

Föreningen Grunden Malmö
Geijersgatan 2C
0736-194723

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

49 086 Region Skåne

16 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

684 706 Personalkostnader:
24 655 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

598 446
1
1

Målgrupp

Personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen Grunden Malmö arbetar för goda livsvillkor och självbestämmande vad 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 514 tkr varav 65 tkr avses gå 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 (hyra
en buss), hyra av kontorslokal, kommunikation samt till aktivitetskostnader. Föreningen planerar sommarkurser på
folkhögskolor, delta i forskningsprojekt och andra nya projekt, cafékvällar, dans, sommarkurser, fester,
musikevenemang och utflykter mm. 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 enbart består av personer med intellektuell funktionsnedsättning, anställde
förvaltningens LSS-verksamhet två coacher i uppstartfasen. De 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 en timanställd coach. Grunden har sedan starten under kvällstid använts sig av en
lokal för daglig verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen, men har sedan (höst 2018) uppmanats att flytta då
verksamheten har ett behov av exklusiv tillgång till lokalerna, till följd av förändrad målgrupp. Styrelsen har under ett
möte med förvaltningen beskrivit en ohållbar situation kopplat till lokalfrågan och önskat hjälp och ökat bidrag för
att finna en anpassad kontors- och aktivitetslokal. En arbetsgrupp bestående av olika professioner från förvaltningen
tillsammans med föreningens styrelse har bildats för att arbeta med frågan. Funktionsstödsnämnden fattade beslut
att reservera en summa på 200 tkr för att täcka eventuella hyreskostnader vid flytten. Alla försök med att hitta nya
anpassade lokaler till ett rimligt pris har misslyckats varpå nya dialogträffar har anordnats. Lösningen är nu att
föreningen kan använda sig av befintliga dagliga verksamhetslokaler till aktiviteter under kvällstid och helger. Efter
att förvaltningen initierat en dialog mellan Föreningen Grunden och DHR lokalavdelning i Malmö har en
överenskommelse om uthyrning av kontorsrum i DHR:s lokaler upprättats.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 236 tkr, dvs. en ökning på 36 tkr för hyra av kontorsrum.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

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 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

151 550 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. Föreningens ska också i sitt arbete
motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning/identitet, religion eller livsåskådning.
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 friskvård och motion i form av naturvandringar i Malmö med omnejd samt i övriga delar av Skåne.
 Anordna en till två kulturresor utanför Skåne i södra Sverige för medlemmarna.
 Inventera önskemål som deltagare har på Sankta Maria Folkhögskolas kurser på Holmgatan och på så vis
stärka brukarinflytandet/deltagarpåverkan inom folkhögskolans kurser för målgruppen personer med
psykisk funktionsnedsättning.
 Erbjuda friskvård och motion i form av medicinsk yoga och naturvandringar i Malmö och Skåne.
 Anordna kulturaktiviteter i form av 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

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

120 000

120 000

1 503 600

120 000

Mind Malmö
Porslinsgatan 3
076 317 50 41

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

347 157 Personalkostnader:
37 047 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

546 793
0
0

Målgrupp

Mind har i den övergripande strategin för 2016–2020 identifierat fem målgrupper som de speciellt riktar sig mot:
Personer som mår psykiskt dåligt och kan vara självmordsnära (i synnerhet unga), äldre personer (65+) som mår
psykiskt dåligt, föräldrar och barn som behöver stöd i föräldrarollen, personal och beslutsfattare inom vård, skola
och omsorg samt arbetsgivare.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Mind är en förening med uppgift att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar bland annat att bidra till att
skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor
upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva
att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 1 503 600 kr inför 2020. Summan ska täcka anställningar för volontärsamordnare,
utbildningar och andra merkostnader för lokalavdelningen. Föreningen vill fortsätta arbetet med stödlinjeverksamhet
(Minds stödlinje vid självmordsrisk). Ett prioriterat arbete är att utbilda och stödja samt öka antalet volontärer. Det
planeras en ökning i svararkapacitet för mottagna samtal i Självmordslinjen till 45 000 under år 2020. Delmål för
lokal Malmöavdelning är 10 000 samtal. Ett annat delmål är att öka och utveckla kvaliteten i samtalen genom att
studera och analysera vad som är hjälpsamt samt utveckla och implementera en modell för hur samtal går till.
Föreningen vill vidare öka antalet volontärer, analysera vem som blir volontär, hur föreningen kan nå dem och hela
processen kring rekrytering, utbildning och uppföljning, samt utveckla och implementera en modell för volontärskap.
Mind vill fortsätta arbete med opinionsbildning för att påverka beslutfattare, sprida information för att motverka
fördomar och stigmatisering samt för att främja psykisk hälsa. Samverkan med andra aktörer lokalt och nationellt
samt delta i olika nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom området, är ytterligare ett mål för 2020.
Förvaltningens bedömning

Ett fortsatt arbete med självmordslinjen innefattar rekrytering, utbildning och handledning av volontärer till
stödlinjen i Malmö. Rekryteringen sker genom bl.a. annonsering i lokala tidningar, sociala medier, samt mun till
mun metoden. Utbildning av volontärer till Självmordslinjen genomförs av Mind-personal.
Minds system för telefoni och chatt byggs upp genom att etablera lokala svararcentraler i olika kommuner i landet.
Volontärerna i svarargrupperna i Malmö får kontinuerlig handledning och stöd från volontärsamordnaren som är
kopplad till lokalavdelningen i Malmö och är anställd i riksorganisationen. Mind riksorganisationens omsättning är
ca 20 mkr 2018 och har ca 2000 medlemmar. Antalet påringningar hos Självmordslinjen är långt större än antalet
mottagna samtal. Mind har genomfört en omorganisation under de senaste två åren, då styrelsen beslutat att
omvandla lokalföreningar till lokalavdelningar. Bakgrunden till detta var att Självmordslinjen inte gick att driva utan
anställd personal (vilket var ursprungstanken) och att det var svårt att följa upp kvaliteten i samtalen. I samband
med årsmötet 2019 upplöstes Mind Skåne som förening och övergick till att utgöra en lokalavdelning till Mind. De
medlemmar i Mind Skåne som ville fortsätta driva egen verksamhet driver numera vidare Café Lajvet på
Kärleksgatan. Detta innebär att Minds styrelse har sitt huvudsäte i Stockholm. I Mind Malmö arbetar en
verksamhetsledare och en volontärsamordnare med att utveckla verksamhet i Malmö.
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 anser dock att föreningens stödlinjeverksamhet är unik, 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

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

70 000

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 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

77 700 Personalkostnader:
14 256 Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp

Personer med OCD – (Obsessive Compulsive Disorder) -personer som lider av tvångssyndrom 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 2020 ansöker föreningen om 80 tkr för att driva vidare verksamheten och täcka följande kostnader:
Tryckning av informationsmaterial, hyra av lokal, omkostnader vid utskick, telefonkostnader,
övrigt kontorsmaterial, inköp av infomaterial, betalning av föreläsare, reskostnader, omkostnad
vid medlemsaktiviteter, omkostnader vid Öppet-husträffarna, arvodering av styrelsemedlemmarnas arbete (t.ex. 2
timmars arbete på kansliet en gång i veckan). Föreningen vill fortsätta delta i olika mässor och arrangemang för att
informera om föreningen samt rekrytera nya medlemmar. OCD-föreningen i Malmöområdet kommer under 2020
engagera fler medlemmar att delta i alla utåtriktade aktiviteter som t.ex. vid olika möten med psykiatrin, kommunen,
övriga brukarföreningar, skolor, försäkringskassan mm. Föreningen vill 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 som 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

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 för föreningen under
2020. OCD deltar aktivt i dialogen mellan förvaltningen och brukarorganisationer för att skapa en hållbar modell för
samverkan och dialog mellan partnerna.
Föreningen är en av de föreningar som har flyttat till de gemensamma lokalerna på Industrigatan 33, ”Paraplyet” och
samverkar med många andra brukarorganisationer.
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. Detta är ett område som föreningen vill fortsätta arbeta med, genom att
skapa trygga sociala möten för att påverka individer att vilja prata öppet om sin OCD. 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 föreslår tillstyrka ansökan med 70 tkr.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
040 305700

2018

2019

2020

2020

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

35 000

105 800

35 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Socialstyrelsen:
Region Skåne:

65 000 Folkhälsomyndigheten
280 000 Länsstyrelsen Skåne

2 600 000
345 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

4 715 543 Personalkostnader:
298 445 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

3 755 151
7
0

Målgrupp

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, 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 samt unga på
skolor och inom fritidsverksamheter.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

RFSU Malmö (Riksförbundet för sexuell upplysning) 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 105 800 kr för att genomföra cafékvällar som är en mötesplats för personer med
intellektuella
funktionsnedsättningar i sina lokaler. Summan ska täcka lokalkostnader, anställning (78 000 kr), fika mm.
Cafékvällarna genomförs i samarbete med Föreningen Grunden Malmö. Målet är att ge utrymme för personer med
intellektuell funktionsnedsättning att få sexualupplysning och kunna ställa frågor och samtala om olika
sexualitetsfrågor. Cafékvällarna ger tillgång till information om sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
vilket är viktigt för att förebygga ohälsa. Olika föreläsare kommer att bjudas för att ge information om olika teman
som till exempel dejting. Förutom information ges även en möjlighet till ett socialt sammanhang. Cafékvällarna
präglas av delaktighet som förverkligas genom att informatörer, som själva lever med funktionsnedsättningar,
bestämmer teman för träffarna samt står för genomförandet av träffarna. Informatörerna 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 det bidrag som
används för att driva cafékvällarna kommer pengarna även att användas 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 som grundads 1934, 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 intellektuellfunktionsnedsättning RFSU Malmö kompletterar
Malmö Stads insats genom att lyfta teman kopplade till sexualitet, sexuell hälsa och rättigheter. RFSU Malmö arbetar
informativt och erbjuder yrkesverksamma inom LSS rådgivning och utbildningar.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 35 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2019

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

360 000

360 000

385 000

360 000

RSMH Mittpunkten Malmö
Idunsgatan 75
040-237054

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

677 092 Personalkostnader:
245 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

342 947
1
1

Målgrupp

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

1. Att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor respekteras och tas
tillvara i samhället 2. Att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala och/eller psykiska
besvär 3. Att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär 4. Att alternativa
behandlingsformer utvecklas 5. Att samarbetet med RUS, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa utvecklas
6.Att RSMH i samverkan med andra organisationer gemensamt arbetar för att utröna förhållanden vilka
orsakar eller medverkar till olika former av psykisk ohälsa.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Mittpunkten Malmö ansöker om 385 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. Vidare planeras loppis, öppet hus, deltagande i mässor och
sammankomster samt bevakning av medlemmarnas intressen i samhället. Fokusområde under 2020 är att förstärka
styrelsen genom att rekrytera och utbilda nya styrelsemedlemmar. RSMH Mittpunkten Malmö har öppen
verksamhet under sex dagar per vecka. Köket utgör en viktig del av verksamheten där medlemmarna erbjuds en
måltid dagligen för subventionerade priser. RSMH vill även fortsätta med högtidsfirande under 2020.
Föreningen vill fortsätta arbeta socialpolitiskt och motverka social isolering.
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.
Självhjälpsgrupper, olika studiecirklar och kvällar där medlemmarna kan träffas kring gemensamma intressen är
viktiga delar av föreningens arbete. RSMH vill därför via ABF och MIP erbjuda medlemmarna utbildning i
föreningskunskap och i att leda studiecirklar.
Föreningen redovisade under ett möte med förvaltningen att antalet medlemmar påverkats negativt av den icke
anpassade lokal som de använde sig av. Då fastighetsägaren ville pressa föreningen att bidra till kostnader för hiss
sade de upp lokalen. Förvaltningen hade flera uppföljningsmöte med styrelsen hösten 2018 och våren 2019 för att
följa upp lokalfrågan. Styrelsen hittade en ny lokal men behovet av anpassning och renovering medförde en ökning
på hyreskostnaderna i förhållande till det ursprungligen avtalade priset. Då lokalen utgör en viktig samlingspunkt
för medlemmarna var styrelsen beredda att hantera hyreshöjningen. Föreningen vill lägga tid och resurser på att
marknadsföra den nya lokalen och även försöka ta kontakt med de medlemmar som har lämnat föreningen.
Förvaltningen kommer att fortsätta följa verksamheten och styrelsens arbete utifrån de uppsatta målen. RSMH
Mittpunkten Malmö marknadsför organisationen genom sociala medier och har en hemsida för ökad synlighet.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 360 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

70 000

70 000

150 000

120 000

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

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat: Socialstyrelsen
0
Arbetsförmedlingen

624 000
651 617

3 559 924* Personalkostnader:
120 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 920 533
15
9

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:
*Varav 1 927 573 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 via 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. Syftet är att genom stöd underlätta återgången till arbetsmarknaden för människor med
psykisk ohälsa. 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. En
anställd arbetsledare ska 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

Samarbete mellan Malmö Universitet - Institution för socialt arbete och Fontänhuset i Malmö hösten 2012 lade
grunden till Stilla-koncernen, som är ett arbetsintegrerande socialt företag med mål att skapa sysselsättning och
vägar till arbete för en grupp som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. Från universitetet 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. 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.
Förutom försäljningsintäkter får den ekonomiska föreningen bidrag från funktionsstödsnämnden och
Socialstyrelsen. Föreningen redogör för att antalet anställda har ökat från nio personer 2017 till 15 personer 2018.
Behovet av handledning och samordning ökar i takt med ökat antal anställda. Stilla-koncernen 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. Förvaltningen bedömer att den ekonomiska föreningen
Stilla-koncernen kompletterar Malmö stads insatser bland annat genom att Vindstilla café & mötesplats har blivit en
naturlig mötesplats för studenter, brukare och allmänheten. Förvaltningen menar att ett ökat stöd är viktigt för
Stilla-koncernens vidare utveckling med att skapa nya vägar till arbete för en grupp som har det särskilt svårt på
arbetsmarknaden.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 120 tkr. dvs. en ökning på 50 tkr, resten av ansökt
summa bör täckas av andra finansieringskällor.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

35 00

40 000

55 000

40 000

Teater PsykBryt/Friskvårdsteatern
Industrigatan 33
0705-470527

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0
0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

53 200 Personalkostnader:
4 000 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 2020:
 Teaterrepetitioner- varje onsdag och torsdag mellan 14.00 och 16.00. Cirkeln leds av handledare/regissör.
 Teaterframförande- Efter uppdrag framförs teaterpjäser som speglar situationer för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Föreningen redovisar att de har genomfört två uppdrag under 2018.
Målgruppen är anställd personal i Malmö kommun, skolor, Region Skåne, vårdpersonal mm.
Metoden är friskvårdsteater (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).
Föreningen deltar i nätverket ”100 sociala innovationer i Skåne” och bidrar med erfarenheter kring
friskvårdsteatersmodellen.
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.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 40 tkr.
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