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Antonhus ekonomiska föreningen
Föreningen Friskt
Föreningen Sinnen och Perception
Malmö Frivilliga Samhällsarbetare
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

80 000

10 000

Anton Hus ekonomisk förening
c/o Lagerholm Cementgatan 30
0707492138

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

4 675 Annat:
0

0
0

5 000 Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:
Målgrupp

Personer med autismdiagnos och deras anhöriga, samt andra som har behov av autismanpassning för att få
återhämtning/vila, samt
personer med beviljad DV insats som behöver att insatsen är autism- och sinnesanpassad.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva rekreations hus som
drivs av dagligverksamhet. Syftet är att berika livet för personer med autism och deras familjer. Medlem deltar i
verksamheten genom att vara anställd i föreningen och/eller utveckla verksamheten i enlighet av föreningens ändamål.
Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Den ekonomiska föreningen Anton hus ansöker om 80 tkr för tillfällig lokalhyra, mötesmaterial och resor till och från
workshops och studiebesök. Ansökt summa ska även täcka lönekostnader för planering, kartläggning,
informationsinsamling för att bygga upp en "Sinneslada" och arbetsmodell för idéburenorganisation och
offentligförvaltning.
Förvaltningens bedömning

Anton Hus ekonomisk förening driver arbetet för etablering av en ny samverkansmodell mellan
funktionsstödsförvaltningens dagligverksamhet och föreningen. Syftet är att genom samverkan möjliggöra
återhämtning och den nödvändiga vilan för personer med autism och deras anhöriga. Målgruppen har möjlighet att
påverka utformningen av arbetet genom att bidra med sin erfarenhet och kunskap. En styrgrupp bestående av
representanter från både parter träffas kontinuerligt och en tids- och arbetsplan har kopplats till projektet.
Arbetet för att förverkliga Anton Hus som ett återhämtnings och semesterhus i Malmö har pågått i drygt ett år och
rapportering till funktionsstödsnämnden har skett vid två tillfällen.
För att vidare driva arbetet med Anton Hus samverkansprojekt och för opinionsbildande insatser behövs det
ekonomiskt stöd enligt föreningen.
Förvaltningen och föreningen har vid ett möte gått igenom den delen i ansökan gällande kostnader för det praktiska
arbetet och administration. Dessa kostnader består av avgifter för hyra av utrustning, utveckling av hemsidan, material,
studiebesök och tillfällig lokalhyra. Förvaltningen har påpekat att den av ansökan som gäller arvodering av
arbetsinsatser kopplade till samverkan med förvaltningen inte platsas inom ramen för organisationsstödet. Enligt
gällande riktlinjer för stöd utgår inga medel för projekt. Däremot kan medel beviljas för utbildnings- och
samhällspåverkansinsatser.
Funktionstödsförvaltningen menar att den ekonomiska föreningen Anton Hus driver ett samhälles påverkansarbete
och vill genom samverkan med kommunen förbättra livssituationen för målgruppen och deras anhöriga.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 10 tkr.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

Föreningen Friskt
charlotte.hedendahl666@gmail.com

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

150 000

0

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsförvaltningen,
Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen funktionshindrades rätt i samhället kultur och tillgänglighet - Friskt verkar för funktionshindrades
delaktighet i samhället. Att genom kultur och tillgänglighet skapa arbeten och möjligheterför funktionshindrade att
kunna delta i kulturlivet.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen funktionshindrades rätt i samhället kultur och tillgänglighet - Friskt, ansöker om 150 tkr för att arrangera
”Manifestivalen” 2021. Föreningen Friskts styrelse är initiativtagare till Manifestivalen som är en aktivitet riktad mot
personer med funktionsnedsättning. Syftet är att lyfta funktionshindrademusiker, då de får en chans att uppträda på
två olika scener under Malmöfestivalen. Dessutom vill föreningen arrangera en konstutställning på stadshuset i
Malmö för att visa upp konstverk och målningar av funktionshindrade konstnärer. Föreningen vill även skapa en
stärkande gruppkänsla med hjälp av medlemsträffar, ungdomar som får lära sig att skriva och designa t-shirts,
tillverka pins mm. Ambitionen är att inför 2021 arrangeras Manifestivalen av själva medlemmarna med styrelsens
stöd.
Föreningen vill arrangera föredrag och ytterligare en konstutställning i anslutning av Minifestivalen 2021.
Styrelsen vill också anordna musikträffar och spela och sätta musik till dikter som har skrivits av unga
funktionshindrade personer.
Förvaltningens bedömning

Föreningen ansöker om 150 tkr för att arrangera ett kulturevenemang för personer med funktionsnedsättning.
Föreningen har inte lämnat in en fullständig ansökan om organisationsbidrag genom e- tjänsten. Framför allt saknas
ansökningsformulären och andra dokument där information om föreningen krävs för att göra en bedömning.
Ansökningsformulären finns tillgänglig under två månaders period genom E-tjänsten. Förvaltningen har genom ett
samtal med sökande organisationen förklarat syftet med funktionsstödsnämndens organisationsstöd och riktlinjer för
bidragsgivning. Organisationsstöd erbjuder vägledning och stöd till nysökandeorganisationer som uppmanas att ta
kontakt med handläggaren under ansökningsperioden. Detta finns tydligt på hemsidan samt en länk till
ansökningsformulär och självservice. Föreningen har hänvisats till andra lämpliga bidragsgivare i Malmö samt
uppmanats att åter uppta kontakt med funktionsstödsförvaltningens organisationsstöd för vidare diskussion kring
eventuellt stöd och samverkan i framtiden.
FRISKT föreslås ett avslag av två anledningar. Den ena är att föreningen inte har varit registrerad på skatteverket i ett
år, vilket är ett krav enligt riktlinjer för bidragsgivning. Den andra är att ansökan saknar en del viktig information och
dokument enligt riktlinjer för bidragsgivning.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår därför att avslå ansökan.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

Föreningen Sinnen och Perception
c/o Lagerholm Cementgatan 30
0738 720940

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

37 200

30 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsförvaltningen
Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

3 122 Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp

Medlemmar i Föreningen Sinnen och perception som huvudsakligen är personer med funktionsnedsättning och
intresse av sinnen/perception, samt anhöriga och yrkesverksamma som arbetar med personer inom framförallt LSS
insatser och skola.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen Sinnen och Perception är en organisation, som har till uppgift att sprida medvetenhet och kunskap i
samhället kring vad avvikande sinnesintryck och perception innebär, och skapa bättre villkor för personer med
avvikande sinnesintryck och perception.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 37 200 kronor för att täcka möteskostnader, hyra, mötesmaterial, studiebesök, workshop
och fika.
Det planeras för en workshop med syftet att sprida och dela kunskap om sinnen och perceptions betydelse som
verktyg i vardagen. Föreningen vill också arbeta med kartläggning och kunskapsinsamling via bl. a. studiebesök för
att ta del av befintlig kunskap och erfarenhet.
Föreningen vill fortsätta skicka ett månadsbrev till medlemmarna och vara tillgänglig till alla malmöbor genom telefon
och mail. Föreningen vill delta i kunskapsfrämjande föreläsningar om hur sinnen och perception påverkar personer.
Representanter från föreningen samarbetar med funktionsstödsförvaltningen och deltar aktivt i brukarråd och Fänrik
rum fem. Informationsspridning sker bland annat genom via podcast.
Förvaltningens bedömning

Föreningen Sinnen och Perception är en ideell förening som arbetar för att sprida kännedom om och öka förståelsen
för avvikande perception- och sinnesintryck samt företräda de intressen som personer med avvikande perception- och
sinnesintryck har i samhället. Föreningen riktar sitt arbete till personer som har problem med sin perception dvs.
sensoriska känsligheter ex personer som har ADHD, autism, schizofreni.
Föreningen vill genom att samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer bereda personer med avvikande
perception- och sinnesintryck möjlighet att utveckla sin potential inom utbildning, sysselsättning, vård, stöd och
boende. Föreningen har cirka 25 medlemmar boende i Malmö och verkar för att främja samarbetet med andra
organisationer inom funktionshinderrörelsen med syftet att främja forskning rörande sensoriskt intryck (sinnesintryck)
samt väcka intresse bland berörd personal inom kommunen. Medlemmarna är personer med autism, anhöriga, samt
yrkesverksamma.
Föreningen har telefonservice och telefontid från måndag - torsdag kl. 10.00 – 17.00 samt en hemsida och är tillgänglig
till malmöborna genom chatt och mail.
Vid ett möte mellan förvaltningen och föreningen har frågan om kartläggning av känsligheten hos olika personer lyfts
upp av föreningen. Syftet med kartläggningen är att presentera en bild av problematiken och finna gemensamma
åtgärder i framtiden.
De planerade workshopsen för Sinnen och perception ska handla om att utforska olika typer av sinnesintryck.
Funktionsstödsförvaltningen bedömer att föreningen är unik och kompletterar stadens insatser mot målgruppen.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 30 tkr, varav 5 tkr som engångs summa för inköp av en
föreningsdator.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

Malmö Frivilliga Samhällsarbetare
Möllevångsgatan 20 B
070 715 84 20

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

50 000

35 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen

Annat

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

74 419 Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp

Föreningens medlemmar är frivilliga samhällsarbetare och andra som är intresserade av socialt engagemang.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen ska organisera frivilliga samhällsarbetare och andra som är intresserade av socialt engagemang. Föreningen
ska erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och
kompetens.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 50 tkr för att täcka kostnader för workshop och utbildningar till ställföreträdare och andra
frivilliga samhällsarbetare som är knutna till målgruppen. I Summan ingår bland annat arvode till föredragshållare och
eventuella lokalkostnader. Under dessa planerade workshops och utbildningar får medlemmarna gemensamt diskutera
de problem som uppstår och ge råd och stöd till varandra. Föreningen vill genomföra en workshop per månad och
utbildningar fyra gånger per år.
Utöver det vill föreningen fortsätta med rekrytering av nya medlemmar som arbetar inom målgruppen.
En del av ansökt summa ska täcka kostnader för tryck av informationsmaterial och distribution.
Förvaltningens bedömning

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som god man och förvaltare,
lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson,
särskilt förordnad vårdnadshavare samt besökare på häkten och anstalter. Både riks- och Malmöföreningen började
som en intresseförening för ställföreträdare. Idag välkomnar man alla som arbetar som frivilligmedarbetare till offentlig
sektor, exempelvis kontaktpersoner (SoL och LSS) samt övervakare (Kriminalvården). Merparten av medlemmarna är
ställföreträdare, men ambitionen är att rekrytera flera som arbetar med kriminalvårdens, individ-och familjeomsorgens
(ASFs) samt inte minst funktionsstödsförvaltningens målgrupper. Då ställföreträdare har en speciell juridisk ställning
betalar dessa medlemmar 350 kr i medlemsavgift (häri ingår speciell försäkring för ställföreträdare), medan övriga
medlemmar betalar 200 kr. Malmöföreningen har idag 210 medlemmar, men är växande. Föreningen har
organisationsnummer och är registrerad hos Skatteverket och Fritidsförvaltningen i Malmö.
Föreningens representanter har vid ett möte med förvaltningen tydliggjort att de är medvetna om att
överförmyndarenheten ligger inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, men de menar att huvudmännen som
deras medlemmar har, i huvudsak har psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, med inslag av hemlöshet och
missbruk. Några är äldre.
Förutom ansökan om organisationsstöd så önskar föreningen samarbete med förvaltningen då många av
huvudmännen är aktuella här. Inte minst för att se om de kan utgöra ytterligare komplement till förvaltningens insatser.
Föreningens medlemmar har en positivt dubbel roll i förhållande till huvudmännen, dels den professionella dels rollen
som medmänniska. Styrelsen påpekar att ställföreträdarens roll är komplex och krävande och de behöver gott stöd.
Inom överförmyndarenheten används ett mentorssystem för att stötta medlemmarna. Detta är dock ett system som
än så länge inte är så utvecklat. Det föreningen önskar använda organisationsstödet till är, information, utbildning och
stöd via mötesverksamhet. De har redan börjat med workshops och har studiecirklar med stöd av bland annat ABF.
Föreningen är medveten om att en del beröringspunkter finns med ASF, men tycker att huvuddelen finns med FSF
och vill därför ansöka om funktionsstödsnämndens organisationsstöd. I dialog med ASF har beslut tagits om att
ansökan hanteras inom FSF: ansvarsområde.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 35 tkr.
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