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Sammanfattning

Föreningen HelaMalmö ansöker om verksamhetsbidrag om 3 500 000 kronor per år för åren
2019 till och med 2023. Syftet med HelaMalmö, och det organisationen söker bidrag för, är att
tillgodogöra barn och unga sina rättigheter. I praktiken innebär det bland annat att de skapar
aktiviteter för en meningsfull fritid, förutsättningar för jobb och sysselsättning samt för att höja
studiemotivationen. De arrangerar event för att tillgängliggöra Malmö som stad, att bekämpa
diskriminering och väcka opinion i barn- och ungdomsrelaterade frågor. Det övergripande målet
är att verka för en socialt hållbar stad.
Med det bidrag HelaMalmö söker från kommunstyrelsen avser de fortsätta bedriva verksamhet
utifrån Mötesplats HelaMalmö på Nydalatorget, att utveckla och skapa långsiktighet i
verksamheten. Ansökan avser samtliga stadens nämnder, det vill säga att föreningen ansöker om
3 500 000 kronor per år från Malmö stad som helhet.
I sammanhanget bör nämnas att HelaMalmö redan fått ett verksamhetsbidrag från
fritidsnämnden om 1 000 000 kronor för 2020. De får också stöd från MKB, dels med
reducering av hyra och dels direkt till verksamheten. Det totala planerade stödet från MKB (allt
inte utbetalat ännu) är på cirka 840 000 kronor för 2020.
Med detta i beaktande föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar föreningen
HelaMalmö ett bidrag om 800 000 kronor för 2020, men avslår medel för resterande period.
Stadskontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ha en dialog
med HelaMalmö om att ingå ett IOP-avtal.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avsätter 800 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar till HelaMalmö för verksamhetsbidrag för år 2020.
2. Kommunstyrelsen avslår ansökan från HelaMalmö för verksamhetsåren 2021 – 2023.

SIGNERAD

3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen utreda möjligheterna att
ingå ett IOP-avtal för resterande period som ansökan avser.
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Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15
Beslutet skickas till

Föreningen HelaMalmö
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

Bakgrund
Föreningen HelaMalmö ansöker om verksamhetsbidrag om 3 500 000 kronor per år för åren
2019 till och med 2023. Med sökta medel avser föreningen att fortsätta bedriva verksamhet
utifrån Mötesplats HelaMalmö på Nydalatorget, att utveckla och skapa långsiktighet i
verksamheten samt att göra mötesplatsen och Nydala som stadsdel tryggare och socialt mer
sammansvetsad.
I samtal med stadskontoret framkommer att ansökan avser samtliga stadens nämnder, det vill
säga att föreningen ansöker om 3 500 000 kronor per år från Malmö stad som helhet. I
telefonsamtal med stadskontoret uppger föreningen att man i avsaknad av ekonomiskt stöd
redan under hösten 2019 var tvungen att dra ned på verksamheten med 60–70 %.
Enligt principer för kommunstyrelsens bidragsgivning1 ges bidrag för insatser och utredningar i
uppstartsfas. Mötesplats HelaMalmö etablerades hösten 2018 och kan därför sägas befinna sig i
en uppstartsfas.
Stadskontoret har, i enlighet med regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor2,
haft en förvaltningsövergripande samverkan i syfte att utreda övriga bidragsgivande nämnders
eventuella möjligheter att ge ekonomiskt stöd till HelaMalmö.
HelaMalmö bedriver en omfattande och betydelsefull verksamhet för barn och unga i samverkan
med ett antal av stadens verksamheter och andra aktörer. Föreningens verksamhet bedöms
utgöra ett värdefullt komplement till bland annat Malmö stads trygghetsskapande arbete.
Verksamheten har tydliga kopplingar till ett flertal av kommunfullmäktiges budgetmål, och
omfattar flera dimensioner av social hållbarhet. Verksamheten är också i linje med stadens lokala
överenskommelse med idéburen sektor.
Föreningen HelaMalmö
1
2

Beslutade i kommunstyrelsen 2016-10-05, stk-2016-216.
Beslutade i kommunfullmäktige den 24 april 2019, STK-2018-74
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HelaMalmö startade som ett socialt projekt inom Malbas Basket 2004 och är sedan 2017 en egen
förening. HelaMalmö bedriver idag ett 20-tal verksamheter som alla syftar till att tillgodogöra
barns och ungas rättigheter. Aktiviteter föreningen gör har i syfte att ge barn och unga en
meningsfull fritid, skapa förutsättningar för jobb och sysselsättning och höja målgruppens
studiemotivation, samt bedriva opinion och bekämpa diskriminering.
HelaMalmös verksamhet har under åren fått medialt intresse för sina insatser för barn och unga.
Föreningen samverkar med Malmö universitet kring utvärdering och utveckling av
verksamheten.
HelaMalmö är primärt verksamma i socioekonomiskt svaga områden (Nydala/Hermodsdal,
Rosengård, Sofielund med flera) och har sin bas på Mötesplats HelaMalmö på Nydala, där
föreningen hyr stora lokaler av MKB.
HelaMalmö uppskattar att man varje år anställer och anlitar cirka 250 personer, varav nästan
samtliga är unga vuxna från Malmös mer utsatta områden. Verksamheten bedrivs till stor del av
hel- och deltidsanställda. Antalet aktiva besökare i föreningens olika verksamheter är cirka 4 500
per år. Tillsammans med fastighets- och gatukontoret har föreningen räknat fram att man genom
de events som föreningen själva arrangerar eller är engagerade i når ut till 250 000 personer per
år. Föreningen har 400 medlemmar.
Verksamheten utgår ifrån Mötesplats HelaMalmö på Nydala
Mötesplats HelaMalmö på Nydala öppnades hösten 2018 i en källarlokal om 1 000 kvm med 16
rum. Mötesplatsen är ett kunskaps- och aktivitetscenter som syftar till att vara en knutpunkt för
barn och unga på Nydala (primär målgrupp 10–19 år) men även för vuxna och besökare utifrån.
Föreningens mål är att mötesplatsen ska fungera som en modell för hur man kan arbeta med
social hållbarhet i praktiken. De aktiviteter som startas i lokalerna utgår ifrån barns och ungas
behov och önskemål.
I sin ansökan skriver föreningen HelaMalmö att föreningens insatser kompletterar stadens egna
insatser mot målgruppen barn och unga. Detta framför allt genom:


Biblioteksverksamheten Gagarin, som är ett satellitbibliotek förlagt till HelaMalmös
lokaler i Nydala, i samarbete med Biblioteken i Malmö.



Trygghets- och inkluderande arbete, bland annat genom uppsökande arbete där så
kallade trygghetsvärdar eller områdesambassadörer fångar upp och tar med sig unga till
föreningens lokaler. Områdesambassadörerna är ett samarbete med MKB.



Vuxennärvaro med vuxna förebilder som skapar trygghet på en plats som av många
uppfattades som otrygg.



Trygghetsskapande arbete genom så kallade värdskap vid festivaler och events, däribland
Malmöfestivalen. Värdskapen är en tjänst som upphandlas av fastighets- och
gatukontoret, där HelaMalmö har lämnat vinnande anbud vid ett flertal tillfällen.



Kultur- och idrottsaktiviteter för unga och vuxna, däribland samverkan med

4 (12)
grundskoleförvaltningen och Pedagogisk inspiration kring insatsen Grundskolefotboll
mot rasism.


Aktivitetsrum i HelaMalmös lokaler på Nydala. Bland dessa finns gamingrum,
dansstudion Bowdown, biorum, musikstudio, gym och fritidsbank. Fritidsbanken är ett
samarbete med fritidsförvaltningen.



Föreläsnings- och undervisningssal där Malmö Universitet anordnar föreläsningar för
unga malmöbor.



Läxhjälp och studievägledning. Läxhjälpen är ett samarbete med MKB.



Måltidsverksamhet (med gratis frukost och mellanmål för barn, unga och övriga boende i
området). Måltidsverksamheten är ett samarbete med MKB.



Genom sin närvaro på Nydala har HelaMalmö bidragit till att andra föreningar också
startat verksamhet i området, ett område som tidigare varit föreningsfattigt.

Avsedd användning av sökta medel
I telefonsamtal med föreningens företrädare Nicolas Lunabba framkommer att sökta medel från
kommunstyrelsen är tänkta att ge en ekonomisk grundstabilitet för hela verksamheten. Pengarna
ska innebära en ekonomisk långsiktig trygghet i verksamheten, och garantera att en lägstanivå av
aktivitet kan upprätthållas löpande.
De sökta medlen ska också möjliggöra för föreningen att delta i dialog och utvecklingsarbete
tillsammans med bland andra fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och
stadskontoret. Föreningens idé om social hållbarhet i utsatta områden kan också innefatta
samverkan och dialog med alla typer av aktörer i Malmö, privata, offentliga, ideella. Föreningen
vill slutligen arbeta med spridning av föreningens verksamhet, i Malmö och nationellt, men
uppger att de medel man söker om från kommunstyrelsen inte direkt ska gå till
spridningsverksamhet nationellt.
Utredning och samråd med berörda förvaltningar
Stadskontoret har begärt komplettering från föreningen i syfte att utreda vilka av föreningens
verksamheter som kan komma att beröras av en eventuell neddragning av verksamheten, på
vilka grunder dessa berörs (exempelvis att ett tidigare beviljat bidrag upphör) samt i syfte att
klargöra vilka summor som skulle behövas för att upprätthålla en specifik verksamhet eller
aktivitet under en viss begränsad period.
Stadskontoret har också kontaktat de av stadens verksamheter som föreningen uppger
samverkar med HelaMalmö. Detta i syfte att utreda på vilket sätt föreningens verksamhet utgör
ett komplement till den kommunala verksamheten, och om den kommunala verksamheten
finansierar samverkan i någon utsträckning. Berörda förvaltningar är fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen/ Pedagogisk inspiration (PI), fastighets- och
gatukontoret samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Stadskontoret har i samråd med övriga berörda bidragsgivande nämnder sett på eventuella
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möjligheter att ge ekonomiskt stöd till HelaMalmö. Berörda förvaltningar är fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
I de kompletteringar som inkommit från HelaMalmö framgår inte på ett tydligt sätt vilken
summa som söks för respektive aktivitet eller under vilken period det akuta stödet behövs. I
kompletteringen uppger föreningen att följande verksamheter har akut behov av finansiering
från och med september 2019:
Värdskap och eventutveckling samt samtliga samarbeten som föreningen i dagsläget har med stadens förvaltningar
HelaMalmö beskriver i sin komplettering att man utan sökta medel inte kan ägna tid åt planera,
utforma och utföra aktiviteter, event och behovsanalyser i samverkan med stadens verksamheter.
Samtliga samarbeten och framtida planer på att skapa tvärsektoriella lösningar på många av
Malmös utmaningar blir lidande. Detta då föreningen utan medel från staden kommer att bli
tvungen att prioritera sin kärnverksamhet. Föreningen bedömer att man utan sökt bidrag
kommer att få dra ned på denna samverkan med cirka 70 %. Det framgår inte av
kompletteringen vilka processer det rör sig om.
Trygghetsskapande och uppsökande arbete (områdesambassadörer)
Föreningen bedömer att det är rimligt att estimera att man behöver dra ned på 50–60 % av sitt
trygghetsskapande och uppsökande arbete, det vill säga de så kallade områdesambassadörerna,
nattvandrare, kontakt med familjer och boende. Detta då föreningen skulle behöva prioritera det
praktiska arbetet kring mötesplatsen. Detta skulle innebära mer otrygga barn och familjer,
otrygga gator, torg och skolor och mindre lokal sammanhållning.
Gym, gamingrum, café, aktivitetsrum, bibliotek
Mötesplatsens olika aktivitetsrum är mycket populära bland mötesplatsens besökare och
deltagare. Aktivitetsrummen utgör trygga platser för deltagarna och bidrar till en meningsfull
fritid. Här behöver föreningen ha anställda som bland annat kan agera bibliotekarie i
biblioteksverksamheten Gagarin. Föreningen bedömer att dessa kommer att behöva hållas
stängda 50 % utan tilldelning av medel.
Utöver de befintliga aktivitetsrummen söker föreningen enligt kompletteringen med
motsvarande en heltidstjänst för att kunna bedriva den gymverksamhet som startas upp i
samverkan med Fitness24Seven under hösten 2019. Fitness24Seven bygger ett komplett gym i
lokalerna och erbjuder gratis personlig träning och kosthållning primärt för barn och unga.
HelaMalmö bedömer dock att de behöver ett par deltidsanställda om vardera 50 % i syfte att
bedriva verksamheten, och att detta inte blir genomförbart utan medel från kommunstyrelsen.
Grundskolefotboll mot rasism
HelaMalmö skriver in sin komplettering att man utan kompensation för sitt arbete i
Grundskolefotboll mot rasism kommer att behöva dra sig ur satsningen helt. Föreningen skriver
att det vore rimligt att estimera att en tjänst om 75 % fördelat på ett par anställda är vad som
krävs för att behålla kvaliteten i samarbetet.
Läxhjälp, studievägledning och närvaro på skolor
HelaMalmö samverkar med MKB kring sin läxhjälps- och vägledningsverksamhet, och har ett
visst bidrag från MKB för detta. HelaMalmö skriver i sin komplettering att den behovet av
medel är större än det belopp som MKB beviljar för verksamheten.
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Övrigt
Föreningen framhåller i sin komplettering att staden behöver visa att man förstår värdet i
HelaMalmös arbete och de möjligheter som HelaMalmö som organisation har att motverka
många av stadens problem.
Vad gäller frågan om varför akut finansiering är behövlig, exempelvis som en följd av att ett
tidigare beviljat bidrag upphör, svarar föreningen att dess intäkter från stiftelser, företag med
mera är alldeles för osäkra och att man sällan vet år från år hur mycket pengar man får in.
Medfinansiering och samverkan med Malmö stad
Medfinansiering och stöd från Malmö stad
I egenskap av föreningsdriven mötesplats har HelaMalmö sedan 2016 haft ett ekonomiskt
grundstöd via fritidsnämnden om 500 000 kronor. För 2020 har fritidsnämnden beviljat
föreningen 1 000 000 kronor. Föreningen har dessutom ersättning från fritidsnämnden för att
bedriva en filial till Fritidsbanken.
Föreningen har inte sökt eller beviljats stöd från någon annan nämnd under 2019 eller 2020. I
samband med innevarande ansökan har kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen meddelat att ansökan inte faller inom ramen för respektive nämnds riktlinjer.
Föreningen har en samverkan med fastighets- och gatukontoret, som upphandlar tjänster av
föreningen i form av trygghetsvärdar vid events och festivaler.
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen är den förvaltning som administrerar grundstöd till föreningslivet, bland
annat till så kallade föreningsdrivna mötesplatser. En föreningsdriven mötesplats berör flera
olika verksamhetsområden och förvaltningar, den är bemannad och bedriver en ickekommersiell
verksamhet. Verksamheten drivs helt eller delvis av en eller flera föreningar, och har en eller
flera målgrupper och har dessas behov och önskemål i fokus. Genom geografisk närvaro och
öppen verksamhet flera dagar per vecka, utgör de föreningsdrivna mötesplatserna ett värdefullt
komplement till stadens trygghetsskapande arbete. Ett krav är att mötesplatsen ska vara öppen
klockan 15.00-21.00 och vara bemannad under dessa tider.
Fastighets- och gatukontoret
Fastighets- och gatukontoret har genom arrangemangsenheten, avdelningen för offentlig miljö,
under ett flertal år anlitat föreningen för så kallat värdskap i samband med olika festivaler och
arrangemang. Bland dessa kan nämnas Malmöfestivalen, Summersplash, Vinterspelen och Big
Five.
Värdskapen syftar till att nå ut till målgruppen barn och unga, att motverka bråk och sexuella
trakasserier under arrangemangen samt att bidra till en välkomnande stämning. Föreningen
HelaMalmö har också informerat på skolor om festivaler som ett sätt att nå ut till fler.
Värdskapen är liksom skolbesöken en tjänst som upphandlas, och föreningen har lämnat
vinnande anbud vid ett flertal tillfällen. Fastighets- och gatukontoret beskriver att även
idégenerering i samband med arrangemang, i de fall den inte finns i den kommunala
verksamheten, ska anställas eller upphandlas.
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Stadskontoret
HelaMalmö har tidigare varit en del av stadens långsiktiga trygghetsskapande arbete. I arbetet
samverkade staden med sex föreningar, där HelaMalmö var den som var mest drivande. Fram till
2017 fick föreningarna 230 000 kronor vardera per år för sin delaktighet i denna samverkan.
Samverkan finns sedan 2018 inte längre kvar, och föreningen har i dagsläget ingen finansiering
via kommunstyrelsen.
Stadskontoret ställer sig mycket positiva till att föreningen HelaMalmö inte arbetar med specifika
riskgrupper utan med universell prevention, det vill säga människostärkande, värdebaserat och
med unga människor i fokus. HelaMalmö möter en stor grupp som är svår för kommunen att
nå, och möter denna målgrupps behov med lyhördhet, flexibilitet och prestigelöshet.
HelaMalmö har på Nydala fungerat som ett paraply som dragit in flera mindre föreningar på
området i olika aktiviteter.
Stadskontoret bedömer att aktörer som HelaMalmö gör ett mycket bra arbete i att rekrytera barn
och unga på bland annat Nydala till ett prosocialt sammanhang. Stadskontoret ser också att
föreningen blir en viktig aktör i områdesteamet i Communities that care (CTC).
Grundskoleförvaltningen
Grundskolefotboll mot rasism drivs av Pedagogisk inspiration, HelaMalmö, Tillsammans i
förening, HUR- Samhällsentreprenören och D.O.I.T och utgår från barnkonventionen. Under
lektionstid kommer ledare från de sex organisationerna ut i klassrummen och berättar om
barnkonventionen. Tillsammans anordnar parterna också en stor konferens för elever i
grundskolan. Satsningen har rönt internationellt intresse och nådde under 2019 cirka 1 000
elever och 16 skolor.
Pedagogisk inspiration står för administration och samordning. Malmö Fotbollsförening (MFF)
bidrar bland annat med lokaler. Hittills har HelaMalmö i likhet med övriga berörda föreningar
bidragit med sina ledare.
Skolan har enligt Pedagogisk inspiration inte möjlighet att ersätta någon av föreningarna för det
arbete de utför inom ramen för satsningen, och uppger att en utökad möjlighet från
föreningarnas sida att delta hade bidragit till att konsolidera och förstärka arbetet.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen uppger för stadskontoret att HelaMalmös öppna och blandade verksamhet
med socialt fokus är av intresse ur kulturförvaltningens perspektiv, men utifrån de aktuella
underlagen är det inte en verksamhet som motsvarar kriterierna för ett omfattande ordinarie
kulturstöd. Det finns enligt kulturförvaltningen inget utrymme för bidrag till HelaMalmö inom
ramen för kulturstödsbudgeten för 2020. HelaMalmö har inte inkommit med någon ansökan om
kulturstöd sedan 2015.
Kulturorganisationer kan söka två former av kulturstöd: årliga verksamhetsstöd och projektstöd.
Årliga verksamhetsstöd avser primärt etablerad kulturverksamhet på professionell nivå.
Projektstöden har ett något bredare spektrum och ges även för arrangemang inom amatörkultur.
Projektstöd riktas inte till löpande fritidsaktiviteter för medlemmar i föreningar och andra
grupper, och en bakgrund till det är att den typen av stöd ges av fritidsnämnden och/eller stöds
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indirekt via studieförbunden, som har ett särskilt stöd via kulturnämnden och som i sin tur
samverkar brett med många typer av föreningar.
Biblioteken i Malmö samverkar med HelaMalmö genom ungdomsverksamheten Gagarin, som
har en form av satellitbibliotek i lokalerna på Nydala. Personal till Gagarin finansieras av
kulturnämnden, förvaltningen lånar lokal av föreningen. Inom HelaMalmö finns dansstudion
BowDown, som bedrivs i samarbete med studieförbundet Medborgarskolan som i sin tur får
stöd via kulturnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har meddelat stadskontoret att förvaltningen bedömer
att den ansökan som HelaMalmö har skickat in till kommunstyrelsen beskriver en omfattande
och betydelsefull verksamhet för unga och unga vuxna i Nydala. Förvaltningen ser verksamheten
som en viktig mötesplats där det finns ett stort engagemang för att bidra till goda uppväxtvillkor
för unga i Malmö. Om HelaMalmö vill utveckla sin samverkan med socialtjänsten i området ser
förvaltningen det som positivt, exempelvis genom familjecentralen på Nydala.
Samtidigt menar förvaltningen att det är svårt att utifrån ansökan få en tydlig bild av
HelaMalmös mer specifika aktiviteter och målgrupper. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
har inga medel utöver ett organisationsbidrag till organisationer och föreningar med verksamhet
inom det sociala området. Organisationsbidraget ansöks en gång om året på Malmö stads
hemsida.
HelaMalmö har tidigare varit i kontakt med förvaltningen gällande organisationsbidraget,
förvaltningen har dock inte mottagit någon ansökan för verksamhetsåret 2019 eller inför 2020.
Förvaltningen har under 2018 även haft dialog med HelaMalmö kring föreningens mer
arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter men det utmynnade inte i något konkret, eftersom
organisationen främst vänder sig till personer som är yngre än arbetsmarknadsavdelningens
målgrupper.
Medfinansiering och samverkan med andra aktörer
MKB- samverkan kring lokaler och trygghetsskapande arbete
MKB samverkar med HelaMalmö genom lokal och aktiviteter i Nydala. Föreningen hyr lokaler
av MKB och har en subventionerad hyra. Enligt Maria Tengroth, projektledare inom sociala
investeringar på MKB, är föreningen en mycket viktig pusselbit i det trygghets- och
trivselskapande arbetet på Nydala och bidrar till bra boendemiljöer. Enligt Maria Tengroth har
både anställd personal inom MKB och polis i området upplevt att området blivit betydligt
lugnare sedan HelaMalmö etablerade sig i lokalerna.
Vad gäller både lokal och aktiviteter bidrar MKB till en del men inte med hela kostnaden.
Anledningen till detta är enligt Maria Tengroth att MKB inte ska bli för viktiga för föreningen ur
finansiell synpunkt. MKB uppger att lokalen är ett stort åtagande för föreningen både
administrativt och ekonomiskt, och att detta åtagande också för med sig att organisationen växer
på ett sätt som ställer stora krav på administration och ekonomi. MKB anser därför att
föreningen är i behov av ett ekonomiskt grundstöd som bland annat innebär att de kan anställa
någon som kan sköta administration och ekonomi. MKB uppger genom Maria Tengroth att
detta grundstöd inte kan sökas via MKB.
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MKB har meddelat stadskontoret att bidraget är fördelat så här:
1. Hyresreduktion för den lokal som HelaMalmö hyr av MKB på Nydalatorget

Hyran ligger på 482 350 kr om året (dvs 40 196 per månad). År 2020 får HelaMalmö en 50%
hyresreducering, dvs 20 098kr/mån. Totalt uppgår hyresreduceringen till 241 175 kronor.
HelaMalmö ska motprestera och bedriva en social verksamhet för att stärka Nydala för ett
belopp som motsvarar denna hyresreducering.
2. Bidrag från MKB till HelaMalmös verksamhet i och i anslutning till lokalen på
Nydalatorget
Bidraget för våren 2020 uppgår till 250 000 kronor. MKB planerar att ge motsvarande stöd
under hösten 2020, men beslut om detta är i skrivande stund ej fattat.
De verksamheter som bidraget går till är:
- Områdesambassadörer som varje vardag finns ute i området och verkar uppsökande mot barn
och unga.
- Läxhjälp och mentorskap, fyra dagar i veckan.
- Frukost. Öppen för alla nydalabor – unga som gamla – varje vardagsmorgon.
Coronakrisen har inneburit att HelaMalmö har fått lägga om sin verksamhet. Mötesplatsen har
varit stängd (sedan början av april) och verksamheten har i högre grad flyttat utomhus.
Frukosten har fortsatt att serveras, men som take away.
3. Bidrag för aktiviteter under sommarlovet
Planering av HelaMalmös verksamhet utomhus i Nydala, Hermodsdal och till viss del Lindängen
pågår. MKB befarar att man går en orolig sommar till mötes när alla barn kommer att vara
hemma hela sommaren. Denna oro gäller inte minst i Malmös utsatta områden. Det pågår en
dialog med HelaMalmö om hur deras uppsökande närvaro utomhus kan utformas. MKB
kommer att stötta Hela Malmö med ytterligare 100 000 kronor under sommaren.
Bidragen från MKB till HelaMalmö tas ur de 100 000 000 kronor som bolaget avsatt för
investeringar i trygghet och social hållbarhet efter försäljningen av fastigheter i Törnrosen och
bildandet av Rosengård Fastighets AB.
Malmö Universitet- forskning och undervisning
Enligt Carin Cuadra, professor i socialt arbete och biträdande prefekt vid Malmö Universitet,
ingår åtta forskare från universitetet i en kärntrupp kring forskning kopplad till föreningen
HelaMalmö. Samtliga bedriver forskning inom socialt arbete med inriktning barn och unga,
förebyggande socialt arbete samt kopplingen mellan socialt arbete och samhällsstrukturer.
Samverkan mellan föreningen och universitetet har funnits sedan 2012, men kärngruppen
tillkom hösten 2018 i samband med att Mötesplats HelaMalmö etablerades.
Tillsammans ser forskarna och föreningen på vilken roll civilsamhället kan ha i förebyggande
socialt arbete med barn och unga. Forskningsmässigt innebär detta att tillsamman med
föreningen utveckla kunskaper om förebyggande socialt arbete och arbeta med
arbetsmetodutveckling kring Community Work (samhällsarbete eller grannskapsarbete).
Tillsammans vill de identifiera luckor i välfärden och bidra till en socialt hållbar stad, med
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speciellt fokus på barn och ungas livsvillkor. Ur forskningssynpunkt är föreningen mycket
intressant mot bakgrund av att det sociala arbete som bedrivs på mötesplatsen är
självorganiserat.
HelaMalmö föreläser också inom ramen för socionomprogrammet, termin 1,4 och 7. Studenter
på socionomprogrammet gör studiebesök i verksamheten. Slutligen håller universitetet
föreläsningar på Mötesplats HelaMalmö, delvis med syfte att bredda rekryteringen till
universitetet.
Det förekommer inga ekonomiska ersättningar mellan föreningen och Malmö Universitet.
Regler och riktlinjer för Malmö stad stöd till idéburen sektor3
HelaMalmös verksamhet uppfyller samtliga krav för att kunna få bidrag som Malmö stad ställer
på idéburna aktörer.
Principer för kommunstyrelsens bidragsgivning4
Kommunfullmäktiges budgetmål
Budgetmålen anger tydliga prioriteringar för hela stadens verksamhet och ansökningar ska därför
kunna härledas till ett eller flera av dessa mål.
-

Samtliga insatser utgår ifrån barns och ungas behov, önskemål och egna drivkrafter. Det
sociala arbete som bedrivs är till stor del självorganiserat och skapat av målgruppen barn
och unga. Arbetet syftar bland annat till att främja områdesutveckling i områden där
tilliten och delaktigheten är låg.

-

Insatser som läxläsning och vägledning, föreläsnings- och undervisningssal och
satellitbibliotek syftar till att öka barns och ungas möjligheter att få det stöd och den
utbildning de behöver för att nå sin fulla potential.

-

Bland annat genom sin delaktighet i insatsen Grundskolefotboll mot rasism, verkar
föreningen för en stad fri från rasism, fördomar och diskriminering.

-

Genom ett stort utbud av aktiviteter på Mötesplats HelaMalmö verkar föreningen för att
alla malmöbor oavsett bakgrund ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett
meningsfullt fritids- och kulturliv.

Social hållbarhet
Enligt principer för kommunstyrelsens bidragsgivning ska sökande på ett tydligt sätt beskriva
målgrupp för projektet och kunna beskriva förväntade effekter och resultat. Projekt som främjar
folkhälsa, jämställdhet och motverkar diskriminering som en del av sin målsättning ska
prioriteras. Projekten får gärna omfatta flera dimensioner av hållbarhet.
3
4

Beslutade i kommunfullmäktige den 24 april 2019, STK-2018-74
Beslutade i kommunstyrelsen 2016-10-05, stk-2016-216.
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Samtliga insatser och aktiviteter som bedrivs inom ramen för HelaMalmös verksamhet innefattar
flera dimensioner av hållbarhet, i synnerhet vad gäller antidiskriminering och jämställdhet.
Eftersom föreningen inte söker bidrag för specifika projekt beskrivs i ansökan heller inga
förväntade effekter och resultat av specifika insatser. Föreningen har aktivt bjudit in Malmö
Universitet att följa och utvärdera insatserna och verksamheten med fokus på bland annat
jämställdhet, antidiskriminering och representation.
Uppstartsfas
De bidrag som betalas ut från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar ska
användas för projekt i uppstartsfasen. Det betyder att beviljade projekt ska kunna få ekonomiskt
stöd från kommunstyrelsen under högst två år. I projektansökan ska sökande beskriva hur
projektet förväntas finansieras efter projekttidens slut.
Föreningen HelaMalmö söker en långsiktig basfinansiering för sin verksamhet för åren 2019 till
och med 2023, i syfte att uppnå en stabilitet i verksamheten samt i syfte att utveckla den.
Lokal överenskommelse om samverkan med idéburen sektor- Malmöandan5
Fem prioriterade områden har tagits fram i dialog mellan Malmö stad och idéburen sektor.






Ungas hälsa och livsstil
Jämlik fritid och kultur
Stadsliv, allmänna platser och lokaler
Delaktighet, trygghet och demokrati
Nya vägar till arbete och aktivitet

Samtliga insatser inom föreningen HelaMalmös verksamhet har tydlig koppling till de fem
prioriterade områdena.
Stadskontorets bedömning

HelaMalmö bedriver en omfattande och betydelsefull verksamhet för barn och unga i samverkan
med ett antal av stadens verksamheter och andra aktörer. Föreningens verksamhet bedöms
utgöra ett värdefullt komplement till bland annat Malmö stads trygghetsskapande arbete. Genom
sin fysiska närvaro, sina områdesambassadörer, och sin omfattande verksamhet med barns och
ungas behov och önskemål i fokus, bidrar föreningen till att barn och unga finner social
tillhörighet och sammanhang.
HelaMalmös verksamhet uppfyller de grundläggande krav för bidrag som Malmö stad ställer på
idéburna aktörer genom regler och riktlinjer för stadens stöd till idéburen sektor. Verksamheten
har tydliga kopplingar till ett flertal av kommunfullmäktiges budgetmål, och omfattar flera
dimensioner av social hållbarhet. Verksamheten är också i linje med stadens lokala
överenskommelse med idéburen sektor.
Mötesplats HelaMalmö etablerades hösten 2018 och kan därför sägas befinna sig i en
5https://komin.malmo.se/download/18.6ff7d22b15cdd34e72376afa/1503475296425/%C3%96verenskommelse%

2BMalm%C3%B6.pdf
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uppstartsfas. I en uppstartsfas kvalificerar sig föreningen för ekonomiskt stöd enligt
kommunstyrelsens egna riktlinjer för bidragsgivning.
Stadskontoret ser dock en risk i föreningens snabba tillväxttakt då det saknas planering för hur
denna ska finansieras. Ett exempel är uppstarten av ett gym i samarbete med Fitness24Seven
under hösten 2019. Föreningen skriver i sin komplettering att man inte klarar att driva gymmet
utan medel från Malmö stad för personalkostnad motsvarande en heltidstjänst. Detta samtidigt
som föreningen bedömer att man måste dra ned på sin totala verksamhet med 60–70 % redan
under hösten 2019 utan beviljat bidrag från Malmö stad. Ansökan inkom till kommunstyrelsen i
slutet av maj 2019.
Föreningens aktiviteter och insatser bedrivs av hel- och deltidsanställda i stor utsträckning, vilket
kan göra verksamheten kostsam i förhållande till andra insatser som bedrivs på frivilligbasis av
olika idéburna aktörer. Ett exempel är läxhjälp, som bedrivs av ett flertal idéburna aktörer i
staden på frivilligbasis.
I den samlade bedömningen har principerna för kommunstyrelsens bidragsgivning beaktats.
Dessa medger inte långsiktigt stöd eller grundstöd till en verksamhet. Med anledning av detta,
och utifrån sammanställning av det samlade stödet från Malmö stads andra förvaltningar och
bolag, föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar HelaMalmö ekonomiskt stöd för 2020
med 800 000 kronor. Stadskontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger stadskontoret i
uppdrag att utreda förutsättningarna att ingå ett IOP-avtal med föreningen HelaMalmö.
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