Föreningen Helamalmö ansöker om verksamhetsbidrag hos
kommunstyrelsen Malmö 2019-05-27

Bakgrund
Organisationen Helamalmö startade som ett socialt projekt inom Malbas Basket 2004
och är sedan 2017 en egen förening. Helamalmö bedriver idag ett tjugotal verksamheter
som alla syftar till att tillgodogöra barn och unga sina rättigheter. I praktiken innebär
det bl.a. att vi strävar efter att skapa aktiviteter för en meningsfull fritid, skapa
förutsättningar för jobb och sysselsättning samt för att höja studiemotivationen, att
arrangera event för att tillgängliggöra Malmö som stad, att bekämpa diskriminering och
väcka opinion i barn- och ungdomsrelaterade frågor, med det övergripande målet att
verka för en socialt hållbar stad. I dialog med representanter från gatukontoret och
grundskoleförvaltningen har vi kunnat konstatera att Helamalmös arbete täcker hela
sex förvaltningars uppdrag/ansvarsområde. Dessa förvaltningar är: fritids-, kultur-,
gymnasie- och vuxenutbildnings-, grundskole- och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen samt Fastighets- och gatukontoret.
Helamalmö är idag en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Vi anställer
och anlitar ca. 250 personer om året, varav nästan alla är unga vuxna från Malmös mer
utsatta områden. Antalet aktiva besökare i våra olika verksamheter är ca. 4500 och
genom de trettiotal event vi antingen arrangerar själva eller är engagerade i når vi ut till
minst 250 000 personer om året (siffror vi räknat ut med hjälp av gatukontoret).
Helamalmö är primärt verksamma i socioekonomiskt svaga områden (bl.a. Rosengård,
Nydala/Hermodsdal, Sofielund, m.fl.) Bland våra deltagare är ca. 60% tjejer och även i
ledarstaben är kvinnor väl representerade med 55%.
Titta gärna på Riksidrottsförbundets nyproducerade film om Helamalmö (går att ladda
ner, dock ej för spridning): https://svenskidrottmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lillemor_lindell_rf_se/EfTjusMpP8BFryqJBRikdQcBiUs3VC9
0gPj7OAydI1JGVA?e=reSdsA

Den digitala publikationen KIT producerade ett klipp om Helamalmö för att
uppmärksamma vårt jämställdhets- och jämlikhetsarbete:
https://www.facebook.com/KIT.Sverige/videos/1974713879430046/?hc_ref=ARQARa
3Me2HeBVHVYHpGoea-LBT5w2bPB3UzWd7aD5CTXrpDL-ErFGWTnB6pr0y0aJk

Behovsanalys/syfte
Helamalmös insatser kompletterar de insatser staden gör mot målgruppen barn och
unga. Listan på dessa insatser kan göras hur lång som helst. Tydligast är kanske det
arbete vi gör på Nydala, på Mötesplats Helamalmö. Innan vi öppnade mötesplatsen fanns
inget bibliotek i området, men genom att ingå samarbete med Malmö stadsbibliotek
byggde vi den första i Nydala på flera decennier. Nydala var ett av stadens mest
föreningsfattiga områden, men sedan vi öppnade har vi själva bidragit med minst trettio
olika fritidsaktiviteter eller engagerat föreningar som startat verksamhet i området. En
stor brist i området var vuxennärvaron, det vill säga vuxna förebilder som skapade
trygghet på en plats som av många uppfattades som otrygg. Genom öppnandet av
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mötesplatsen har vi bidragit med minst fyrtio vuxna ledare (både i och utanför
mötesplatsen). Malmö universitet har som uppdrag att vara tillgängligt för alla
malmöbor, oavsett bakgrund. Så har inte varit fallet. Men genom vårt samarbete, som
innebär att MAU öppnar en avdelning på Nydala (den första i staden), har vi bl.a. stärkt
deras arbete med breddad rekrytering och gjort det möjligt för unga att se värdet i att
studera (i en stadsdel där studiemotivationen/-resultaten är låg/låga). Ett annat
exempel är vårt trygghets- och inkluderingsarbete på festivaler och event runtom i
Malmö. Sedan 2011 ingår Helamalmö i säkerhetsteamet på så gott som alla av
gatukontorets evenemang. ”Värdskapet”, som vi kallar det, har i uppgift att stävja
konflikter, bråk och skadegörelse, men också och framförallt att se till så att unga känner
sig inkluderade i tillställningarna. Värdskapet har hyllats av både unga malmöbor, deras
föräldrar, polisen och representanter från Malmö stad.
För att klara av att genomföra detta viktiga arbete är Helamalmö i behov av ett mer
omfattande verksamhetsbidrag. Vi behöver stärka organisationens infrastruktur och
skapa långsiktighet och stabilitet i den dagliga verksamheten. Helamalmö har skapat
unika metoder och ett ovärderligt nätverk runtom i hela staden och våra verksamheter
stävjar och löser många av de svårigheter och utmaningar barn och unga stöter på. Vi
tillgodoser många ungas mest basala behov och inkluderar dem i miljöer som ökar
möjligheterna till självförverkligande.
Helamalmö är idag en naturlig samverkansaktör till Malmö stad. Som nämns ovan utför
vi uppdrag eller agerar rådgivare för en lång rad förvaltningar, ett samarbete som har
förstärkts och utökat för varje år som gått och som nu alltså behöver gå in i en ny, mer
långsiktig och professionell fas för att upprätthållas.

Mål – Fokus Mötesplats Helamalmö på Nydala
Helamalmö finns över hela staden, med drygt tjugo olika vitt skilda verksamheter. Den
ekonomiska grundstabilitet vi är behov av skulle stärka organisationen i allmänhet men
vår mötesplats på Nydala (som av polisen klassas som ett särskilt utsatt område) i
synnerhet. Mötesplats Helamalmö, som öppnade hösten 2018, är ett kunskaps- och
aktivitetscenter som syftar till att vara en knytpunkt för barn och unga (primär
målgrupp: 10-19 år) men även vuxna i Nydala såväl som människor utifrån. Vårt mål är
att mötesplatsen ska fungera som exempel – eller modell – på hur man kan arbeta med
social hållbarhet i praktiken. I drygt ett år innan vi öppnade mötesplatsen gjorde vi en
gedigen kartläggning av området för att identifiera behov och önskemål. Behov
definierade vi som sådant som de boende inte nödvändigtvis uttryckte att de ville
ha/behövde men som vi förstod var viktigt för deras mående (som ex. behov av mat och
grundläggande trygghet), medan önskemål var sådant som målgruppen uttryckte att de
önskade sig. Vi tog hänsyn till detta, planerade hur vi skulle bygga upp de 1000 kvm
stora lokalerna (16 rum) och vände oss sedan till olika aktörer i samhället (såväl
offentliga, civila som privata) som matchade det efterfrågade och kunde hjälpa oss
tillgodose det.
Här är facit för vad Mötesplats Helamalmö bidragit med till Nydala/Malmö hittills:
- 30 nya kultur- och idrottsaktiviteter (i ett område som tidigare betraktats som Malmös
mest föreningsfattiga)
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- 40 ledare som arbetar med unga i området
- Ett bibliotek (det första i Nydala på decennier)
- Två gamingrum
- Gratis mellanmål varje vardag för barn och unga
- Gratis frukost varje vardag för alla Nydalabor (vi är den enda aktör i Sverige som
erbjuder gratis frukost till en hel stadsdel)
- En dansstudio
- Malmö universitet (MAU:s avdelning på Nydala är unikt i Sverige)
- En fullt kittad föreläsnings- och undervisningssal med plats för 120 åhörare
- Ett biorum (med rättigheter att visa filmer och serier)
- En musikstudio
- En fritidsbank (gratis uthyrning av idrottsutrustning)
- Läxhjälp och studievägledning
- Kvälls-/nattvandring i området
- En naturlig möteslokal för föreningar och sociala rörelser i Malmö
- En mötes- och festokal för Nydalabor
- Nydalatorgets dag (En av Malmös största områdesfestivaler, årligen återkommande)
Övriga siffror:
Drygt 2500 unika personer har besökt mötesplatsen
Drygt 400 barn och unga är medlemmar
Målet är alltså att kunna fortsätta bedriva denna verksamhet, att utveckla den, skapa
långsiktighet, göra både mötesplatsen och Nydala som stadsdel tryggare och socialt mer
sammansvetsad, att Nydala associeras med något positivt och progressivt samt att
lärdomarna sprids till andra delar av staden såväl som nationellt. Då vi i skrivande stund
endast har haft öppet i sex månader är det för tidigt att tala om mötesplatsens effekt i
området. Tillsammans med Malmö universitet har vi dock pratat med deltagare,
föräldrar och vuxna, samt inte minst de många pensionärer som bor i
fjortonvåningshuset alldeles intill om hur de upplever mötesplatsens inverkan.
Reaktionerna har varit uteslutande positiva. Sedan vi flyttade in i området har minimalt
med skadegörelse ägt rum på Nydala jämfört med tidigare och mycket få våldsamheter
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har noterats. Samtidigt så har känslan av trygghet och sammanhållning (baserat på våra
egna upplevelser samt de många samtal vi fört med lokalbefolkningen) ökat markant,
mötesplatsen har blivit ett nav i området.
Ett av mötesplatsens mål är alltså att förändra den mediala bilden av Nydala. Än så länge
har drygt trettio artiklar med positivt budskap publicerats. Här är ett urval:
http://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2017-11-21/-Här-växer-Malmös-nyalandmärke-fram-393706.html
http://www.skd.se/2017/11/06/underjordiskt-ungdomshak-tar-form/
https://www.hemhyra.se/nyheter/underjordiskt-danspalats-pa-nydala-blirmotesplats-unga/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6846872
https://www.hemhyra.se/nyheter/nicolas-drommer-stort-malmos-utsatt-barn/
https://skanesport.se/2019/03/12/barnidrottskonventet-2019-lunabba-om-helamalmos-betydelse/?fbclid=IwAR2qup3ZslM5zpRx6dMEoKX7ds9hgoe6EaJopJB3N_upbBTc9VxTe_PUfM
https://www.sydsvenskan.se/2018-09-25/vi-utmanar-andra-vid-malmo-universitetatt-rikta-sig-till-bade-fattiga-ochrika?fbclid=IwAR05s8L1ErbAWANdLwyqGfI2WC3h5Gn9F7_y7_KxRTDMN61aP3XBTbF
0JWI
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7072699&fbclid=Iw
AR0Rqd4gayeDTgHRN5bMhpMc26O3rTa_2IU6ixv861Hovt8zDdT9qG0H0Ko
https://24malmo.se/efter-flera-ars-kampande-nu-oppnar-malmos-nyamotesplats_5f47e3f5
https://www.sydsvenskan.se/2019-03-20/de-vill-ge-boende-pa-nydala-en-bra-startpa-dagen

Samarbetspartners på Mötesplats Helamalmö (samt vad de bidragit
med, t.o.m. mars 2019):
MKB (subventionerad hyra samt ekonomiskt bidrag för sociala insatser)
Malmö universitet (avdelning för institutionen för socialt arbete)
Malmö stadsbibliotek (bibioteksverksamheten ”Gagarin”)
Rädda barnen (utbildningar)
Skåneidrotten (ekonomiskt bidrag)
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Hassela Skåne (utbildningar och frivillig personal)
ABF (bygge av musikstudion)
Medborgarskolan (ekonomiskt bidrag till dansverksamheten)
Afrosvenskarnas forum för rättvisa (utbildningsträffar)
Neumeister (står för all design – trycksaker, hemsida, foliering etc.)
Print 4 U (står för trycksaker)
Röda korset (utbildningar)
Länsförsäkringar (ekonomiskt bidrag samt försäkring av mötesplatsen)
Malmö Live (utbyte av tjänster och samarbete vid event)
Drivkraft Malmö (läxhjälpare en gång i veckan)
Sveriges Radio (utbildningar om radio- och poddproduktion)
Antirasistiska filmdagar (rättigheter vid filmvisningar)
Skånemejerier (produkter till frukost och mellanmål)
Oatly (produkter till frukost och mellanmål)
Coop (produkter till frukost och mellanmål)
Pågen (produkter till frukost och mellanmål)
Fritidsförvaltningen (ekonomiskt bidrag samt gaming- och idrottsutrustning)
Natur och kultur (ekonomiskt bidrag samt böcker)
Fitness 24 Seven (komplett gym mm.)

Målgrupp
Barn och unga: för grundläggande trygghet, självförverkligande, en meningsfull fritid,
stärka känslan av samhörighet i området – tillgodogörande av deras rättigheter i
enlighet med barnkonventionen.
Föräldrar/vuxna: för grundläggande trygghet, jobb och sysselsättning, stärka känslan av
samhörighet i området.
Pensionärer: för grundläggande trygghet, ett socialt tillhåll, stärka känslan av
samhörighet i området.
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Spridning och långsiktighet
Helamalmö får varje vecka besök från aktörer från olika delar av samhället som är
nyfikna på vad vi gör och hur vi jobbar. Ett av våra långsiktiga mål är att knyta kontakter
nationellt, vilket redan tagit fart sedan vi offentliggjorde våra idéer om och sedermera
förverkligandet av Mötesplats Helamalmö. Representanter från Helamalmö har rest
landet runt de senaste ett och ett halvt åren och spridit våra idéer om både mötesplatsen
och organisationen. Utöver kunskapsspridning (och -inhämtning) vill vi på sikt öppna
fler mötesplatser och etablera organisationen i andra städer. Vårt viktigaste uppdrag i
dagsläget är därför att knyta aktörer till oss som har samma långsiktiga hållbarhetstänk
som vi har. Flera av samarbetsaktörerna har vi tecknat tre- och femårsavtal med.

Utvärdering och dokumentering
Verksamheten utvärderas bl.a. med hjälp av Rädda barnen och forskare från Malmö
universitet. Första rapporten utkommer i slutet av 2019, alltså drygt ett år efter att
Mötesplats Helamalmö öppnades.

Ansökan
Helamalmö ansöker om ett verksamhetsbidrag om 3,5 miljoner kronor/året under fem
års tid (2019-2023).
Kontaktperson: Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig (på uppdrag av Helamalmös
styrelse).
Telefon: 0733669955
Mailadress: nicolas@helamalmo.com
För kontakt med ordförande i Helamalmös styrelse, Nathalie Jakupovic:
Telefon: 0739999281
Mailadress: nathalie.jakupovic@gmail.com

Budget
Helamalmö 2019
Sponsorer Helamalmö
Malmö Stad
Skåndeidrotten
MKB
Lönebidrag AF
Sommaraktiviteter
Malmöfestivalen
Reg. Aktiviteter
Bidrag Bow Down
Medlm.avg. BD

Budget
887 000
3 500 000
70 000
1 080 000
225 000
650 000
120 000

160 000
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Medlm.avg. Mötesplatsen
Övrigt Fakturor HM
Stjärnresan
Övrigt

40 000
75 000

Tot. intäkter
Lön heltidsanställda
Lön deltidsanställda
Lön timanställda
Soc avg Helamalmö
Löner Bow Down
Soc avg Bow Down
Fora, arb.giv alliansen m.m
Kostnader Mötesplatsen
Hyra Mötesplatsen
Kostnader Helamalmö
Kostnader Hemsidan
Kostnader Bow Down
Kostnader Sommaraktiviteter
Kostnader Stjärnresan
Kostnader Övrigt

6 807 000
1 925 000
1 110 000
750 000
1 189 247
100 000
31 420
100 000
750 000
140 000
50 000
30 000

Tot. kostnader

6 735 667

Resultat Helamalmö

560 000

71 333
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