Möllans Basement
Att inte få ett jobb efter studenten eller examen kan leda till ett liv utanför
arbetsmarknaden. Genom ett stort kontaktnät, där vi använder oss av direktkontakt med
företag och ett stort fokus på vad unga vill i staden, skapar vi många jobb. Vi löser ett stort
samhällsproblem genom att vi alltid finns tillgängliga, då just ungdomar behöver oss. Vi
jobbar kvällar och nätter, då vi fångar upp massa ungdomar som vi annars inte ser under
dagen. Under dagen finns vi i skolor och andra verksamheter för att utveckla unga inom
företagsamhet och hjälpa de med läxhjälp.
Biljard, bordtennis, film och spel, en hel lokal med sysselsättning på natten och hjälp med CV
och studievägledning, för bra för att vara sant? Möllans Basement har gjort det verkligt för
många unga i Malmö och nu vill vi att vårt koncept ska utvecklas och spridas runt i landet.
Möllans Basement vill skapa trygghet & säkerhet i Malmö stad genom brottsförebyggande
arbete och sociala insatser. Möllans Basement jobbar främst med ungdomar som har
hamnat i ett utan- och ’’mellanförskap’’. Möllans Basement kompletterar de olika
kommunala verksamheter som finns i staden så som kommunala verksamheter t.ex
fritidsgårdar. I kommunala fritidsgårdar är det oftast åldersgräns på max 18 år, vi jobbar
med ungdomar upp till 25 år. Vi jobbar med de ungdomarna man sällan får tag på, de som
har tappat framtidstron och hamnat mellan stolarna. Hos oss har vi tystnadsplikt gentemot
ungdomarna, därför har vi ett stort förtroende hos de och vi får alltid information om saker i
förväg då vi kan var till behjälplighet innan saker kan förvärras. Vi finns på plats på flera
arenor där ungdomar vistas på kvällen. Möllans Basement är en viktig plats för många
ungdomar runt om i hela Malmö, vi har besökare från hela staden, vi representerar en
multikulturer verksamhet som är uppbyggd av ungdomar själv för deras egen trygghet som i
sig har utvecklat ett självförtroende hos ungdomarna och ett större engagemang för staden
som man inte ser någon annanstans.
Statistik
Mellan 2015 – 2019 har vi hjälpt ca. 300 ungdomar med att få ett jobb, en praktikplats
och/eller söka till studier.
Jobb/praktik är allt inom transport, lagerarbete, restaurang, hotell och m.m. Vi har
ungdomar som har fått jobb som passkontrollanter, en rekrytering genom oss.
Under 2019 har vi haft 186 medlemmar (70 % tjejer/30 % killar)
Bakgrund
Möllans Basement grundades av Balqis Khattab, 27 år gammal. En tjej som är född och
uppvuxen i Malmö. Hon har god kännedom i Malmö och ett stort nätverk över hela landet.
Balqis har stor erfarenhet med att jobba med ungdomar i olika sammanhang, hon har stor
kapacitet att fånga unga, framförallt de som inte känner sig i större sammanhang.
Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och
unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa vidare ungdomar till jobb men samtidigt

finns tillgänglig för alla ungas behov. Möllans Basement har en lokal på området Möllan.
Öppettiderna är från eftermiddag till natt efter ungdomarnas egna behov och önskemål.
Vi arbetar med 4 viktiga områden:
- Kunskap, hälsa och social utveckling
- Mänskliga rättigheter och jämställdhet
- Hållbar utveckling
- Ekonomisk utveckling (att unga kommer in i arbetsmarknaden så att de blir
självförsörjande)

Trygghetsskapande arbete
Vi har både en roll utifrån ett socialt perspektiv som en trygg plats där ungdomar vill vara,
vågar anförtro sig osv. som en fritidsgård men med mer fokus på fördjupade samtal än på
fritidsaktiviteter. Även så når vi tjejer i mycket större utsträckning än fritidsgårdarna, samt
andra åldersgrupper. Vi finns där ungdomar finns, där inga andra vuxna finns och är ibland de
enda vuxna som ungdomar kan prata med. Vi jobbar uppsökande och nätverkande för att nå
ungdomarna. Vi har också omvärldsbevakning där vi vet vad som pågår bland ungdomar i
Malmö vad gäller bland annat kriminalitet och social utsatthet som kan användas av
socialtjänst, polis och kommunens trygghetsarbete. Vi är ute mycket på nätterna med
ungdomarna, vi går med de på fester, där vi hämtar och lämnar de, vi finns på telefon om de
skulle hända något i något större event. Vi blir alltid uppdaterade av ungdomar om vad som
händer under olika utgångar. Vi har ett direkt samarbete med polisen, ett samarbete som har
fått ungdomarna att bli tryggare.

Tjejdriven och Killdriven (Entreprenörskap)
Syftet med projektet Tjejdriven – Bra ledare för en bra framtid är att öka förutsättningarna
för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle
och föreningsliv. Genom att skapa en gemensam kulturscen för och med tjejer, en kulturell
fusion inom mode, dans och musik vill projektet minska socialt utanförskap, öka inkludering
och visa på likheter mellan olika kulturer samtidigt som Tjejdriven utmanar fördomar och
skapar debatt.
I Tjejdriven genomför vi ett diplomprogram där unga tjejer lär sig om hur man kan starta ett
företag eller förening och driva ett projekt i Sverige. Tjejdrivens diplomprogram är en
utbildning på 3 månader. Vi använder oss av diplomprogrammet för att tjejerna ska träffas
över kulteralla gränser genom olika aktiviteter t.ex. dans, musik, mode och utvecklas till att
bli framtidens ledare.
Tjejdrivens huvudmålgrupp är unga tjejer, 15 – 25 år, med utländsk bakgrund men även
etniska svenska tjejer i samma målgrupp engageras. Projektet strävar efter att nå ut till de

mest segregerade och låginkomsttäta områdena i Malmö. Från starten i januari 2018 har
projektet haft 40 aktiva deltagare och lyckats nå ut till över 1000 unga tjejer i Malmö.
Diplomprogrammet i projektledning ingår olika workshops och ett evenemang som beskrivs
nedan.
Workshops
- Projekt-, processutveckling, processledning
- Jämställdhet, anti-diskriminering, härskarteknik
- Team management
- Kommunikation och ledarskap, inkl. muntligt framträdande
- Livs- karriär och framtidsplanering
- Driva projekt, starta förening eller företag
- CV och intervjuteknik
Deltagarna organiserar ett evenemang/en mässa med inslag av dans, musik och mode
tillsammans med projektledarna.
Vi finns varannan lördag mellan 14.00 – 17.00 på Möllans Basement
Vår plan är att vi ska köra något likande för båda killar och tjejer tillsammans.
Sommaren
Våra aktiveter under sommaren är väldigt viktiga, då vi båda har ungdomar som jobbar och
andra som är syssellösa. Vi jobbar med långsiktiga planer. Vi har ungefär 200 nya ungdomar
och 100 av våra egna medlemmar som besöker oss under juni – augusti.
Aktiviteter i punktform
•
•
•
•
•
•
•
•

Liseberg (80 ungdomar)
Tosselilla (50 ungdomar)
Grillkvällar (100 ungdomar)
Malmö Stad aktiviteter (ca. 30 ungdomar)
Almedalen (10 ungdomsledare + 4 vuxna)
Ung i sommar, IKF och Möllans Basement (100 – 120 ungdomar)
Fotbollsturnering (70 ungdomar)
Livet är en fest (Fritidsforum, 10 ungdomar)

Vi jobbar ständigt med att ungdomarna ska kunna skapa sina egna aktiviteter och event, det
kan hända att det blir flera aktiviteter efter ungdomarnas egna behov och idéer.
Ung i sommar, UngDrive
Vi har haft ungefär 100 – 120 ungdomar som har anslutit sig till vår lokal under två år i rad
genom Ung i sommar, IKF och Möllans Basement. Under perioden Ungdrive är igång, brukar

ungdomarna vilja ha rådgivning och stöd för deras affärsidéer och hör av sig till oss. Vi har
lokalen öppen för dessa ungdomar från dag till nattetid under 3 månader (juni – augusti), vi
hjälper de med teoriprov (körkort), ansökningar inför skolan, affärsplaner, CV-skrivning, nya
projekt och att söka jobb.
Vintern
Det är väldigt viktigt att ha lokalen öppen på vintern särskilt under loven som innefattar
höstlovet, vinterlovet(julen) och sportlovet.
Aktiviteter i punktform
•
•
•

Halloweenfest (öppet)
Skridskoåkning
Skidläger (15 ungdomar/ungdomsledare + 4 vuxna)

Vi jobbar ständigt med att ungdomarna ska kunna skapa sina egna aktiviteter och event,
det kan hända att det blir flera aktiviteter efter ungdomarnas egna behov och idéer.

Vår/hösten
Under hösten/våren är vår lokal öppen varje dag från 17.00 – till då ungdomarna lämnar
stället. Under vardagen har vi räknat med att det är öppet till ca. 22.00 och helgen till ca.
02.00.
Aktiviteter i punktform
•
•

Utbyttes resa (10 ungdomsledare)
Utbildningar i projektledning, föreningskunskap, kommunikation och
konflikthantering, cirkelledarutbildning och m.m.

Föräldrar kontakt (Rådgivning och stöd)
Vi jobbar för ungdomar och deras föräldrar kopplat till hur man navigerar i samhället, hur
olika myndigheter fungerar (polis, rättsväsende, kronofogden, socialtjänst osv.).
Samtalsgrupper om samhällsfrågor och framför allt enskilda samtal. Koll på myndigheter,
skatt, moms, vad är avtal. Vilka konsekvenser får det att få en dom. Rådgivning till unga och
föräldrar. Vi kommer bilda ett kunskapscenter hos oss där vi kommer skapa ett
föräldranätverk utifrån våra samtal vi haft tillsammans.
Körkort/teori
Det är väldigt viktigt att ha körkort i dagsläget om man är ung, det ger en flera chanser för
att få ett arbete. Vi har gratis teorilektioner hos oss, där vi har ett mål där alla som är 18 ska
ha körkort och genom de få flera jobberbjudanden.
Fritidsforum

Vi är numera medlemmar i Fritidsforum som är en verksamhet som främjar aktiv fritids för
unga. Medlemmar i vår verksamhet kan söka båda Micro bidrag och pi-bidrag (max 5000 kr)
för att utöva olika aktiviteter i verksamheten. Här kan ungdomarna också vara med i ett
större sammanhang och skapa olika broar i Sverige för samarbete och närverk.
Studiefrämjandet Vuxenskolan
Vi har infört ett samarbete med SV för att skapa studiecirklar på Möllans Basement. Det är
av och för ungdomar.
Feeling of the youth
Feeling of the youth är en studiecirkel som är en mötesplats för ungdomar där de får
möjlighet att prata om och tänka kring olika ämnen som berör psykisk hälsa.
Feelings of the youth träffas på Möllans Basement varje lördag i två olika grupper, en grupp
för ungdomar mellan 12 och 15 år och en grupp för ungdomar över 16 år. I den yngre
gruppen börjar varje träff med olika frågeställningar, för att få igång samtalet i gruppen.
Samtalen handlar bland annat om vänskap, skola, kriminalitet, hemförhållanden och
relationer. I den äldre gruppen är det deltagarna själva som tar upp ämnen.
Denna studiecirkel drivs av 3 av våra ungdomsledare

Change The Bad
Syftet projektet är att lyfta fram förorternas ungdomar här i Sverige, vi vill att ungdomarnas
röster ska få bli hörda. Ungdomarna med sämre förutsättningar som inte fått sina röster hörda,
som levt i tystnad i decennier ska nu få träda fram i samhället. Vi vill ge ungdomarna verktygen
till att använda sin språkliga förmåga och nyfunna kunskap för att förhindra kriminaliteten i
förorterna. Vi ska koncentrera uppmärksamheten på det kriminella runt om kring och inte bara
bekämpa utan även förebygga kriminaliteten i Malmö och förhoppningsvis runt om i landet.
En stor del i projektet kommer att vara en dokumentär som vi kommer skapa. Dokumentären
kommer att handla om samhället, ungdomar, kriminalitet och helt enkelt en vardaglig vision av
hur vi lever i dessa utsatta områden och hur det påverkar oss människor, vår omgivning men
främst den kommande generationen. Vi ska ta upp olika perspektiv av dagens samhälle och
diverse problem från olika människors synpunkter i dokumentären. Men det är inte bara det
negativa som ska pekas ut, det positiva skall också visas. Det vi vill är att förändra bilden av
förorterna, visa upp de fina av det och ändra på fördomar.
Detta projekt är skapat av våra 4 ungdomsledare.

Våra samarbetspartners
IKF (Internationella Kvinnoföreningen)
- Vi jobbar tillsammans med att fånga upp unga tjejer för att involvera de i våra
verksamheter.

Polismyndigheten
- Vi har ett samarbete med polisen för ett bättre förebyggande arbete i staden.
Stadsbiblioteket
- Våra ungdomar är representanter i ungdomsrådet. Träffarna sker på
stadsbiblioteket två onsdagar i månaden, där diskuteras olika frågor för att göra
staden tryggare.
Malmö Live
- Ungdomarna är med i två olika nätverk, 040 Live och Girl power. De jobbar med
att arrangera konstarter för den yngre målgruppen i Malmö.
Maskrosbarn
- Vi slussar ungdomar till varandra efter deras egna behov. Maskrosbarn har precis
etablerats i Malmö.
Föreningen vi Malmö
- Vi har ett samarbete där våra ungdomar jobbar med donationer för
barncancerfonden och Rosa bandet.
SVT
- Många av våra medlemmar är båda statister och skådespelare i olika program
och dokumentärer på SVT. Vi har varit en rekryteringsbas för de.
UngDrive (Sommarentreprenörer)
- Varje sommar får ungefär 100 ungdomar hjälp med affärsutveckling hos oss.
Studiefrämjandet Vuxenskolan
- Våra studiecirklar som vi har i vår verksamhet är ett samarbete med
Vuxenskolan.
Malmös Kommunala fritidsgårdar
- Vi jobbar nära olika fritidsgårdar i staden då flera ungdomar blir slussade till oss
efter deras egna behov.

Framtid
Vår framtidsplan är att växa som förening och organisation, där flera ungdomar kan ta del av
vår kunskap och hjälp för att få in flera unga i arbetsmarknaden och ut från kriminaliteten.
Vi är unika i vårt arbete där vi inte har sett någon annan verksamhet på en yta på 75 kvm ha
så många medlemmar och aktiviteter, vi kommer jobba framåt med att växa på flera platser
då vi behöver större yta. Vi kommer jobba framåt med hur kriminaliteten minskar när man
har en verksamhet som har fler tjejer än killar som är aktiva deltagare.

Vi söker pengar för ett helt år från Malmö Stad från sommaren 2020 till sommaren 2021
Årsbudget Möllans Basement 2020 - 2021

Planerade intäkter för ordinarie verksamhet

Lokalkostnad

9000 x 12 = 108 000 kr

Förtäring

5000 kr
• Mat
• Fika
• Toapapper
• Rengöringsmedel

Utrustning av lokal och material

30 000 kr
• Möbler
• Färg / upprustning av lokal
• Tillbehör till skrivare
• Glas, muggar, kannor etc.
• Pennor, papper, skrivblock etc.

Internet (Bredbandsbolaget)

460 x 12 = 5520 kr

Aktiviteter, utflykter, studiebesök, resor

300 000 kr
• Skidläger (entreprenörskap)
• Sommaren (Liseberg, Tosselilla,
grilldagar, Ungisommar, etc.)
• Stockholmsresa/Linköping 2 stycken
studiebesök och utbyten mellan
ungdomar
• Busskort / milersättning

Administrativa kostnader

5000 kr
• Revisor
• Ekonomi

453 520 kr

(Lönekostnader för 2020-2021)
Anställning

Tjänst

Bruttolön

Projektledare

50 %

12 560
(157kr/timmen)

Arb.giv.avg (30
%)
3768

Totalt
16 328 x 12 =
195 936 kr

Projektassistent 25 %

6 280
1884
(157kr/timmen)

8164 x 12 =
97 968

Ungdomsledare
timanställda

17 600
5280
(110kr/timmen)

22 880 x 12 =
274 560 kr
568 464 kr
Löner

100 %

= Totalt: 1 021 984 kr (Helår) avrundat 1 000 000 kr

