Verksamhetsplan 2020
Malmö Ideella är den största paraplyorganisationen för idéburen sektor i Malmö, med över 330
medlemsorganisationer. Vår historia har sina rötter i UCO, Ungdomsföreningarnas
Centralorganisation, bildad år 1945. Och i organisationen SIM, Samarbetsorganisation för
Invandrarföreningar i Malmö, bildad år 1975. Ett sammangående skede år 2002, och MIP – Malmö
Ideella föreningars paraplyorganisation skapades. Idag kallas vi kort och gott för ”Malmö Ideella”.
Vi företräder föreningslivet, och vi vill vara en naturlig hemvist för alla organisationer och föreningar
med idéburen grund. Vår verksamhet innehåller många aktiviteter som gynnar våra medlemmar, och
bidrar till det övergripande målet om ett starkt och levande föreningsliv i Malmö.
Detta är Malmö Ideellas verksamhetsplan för år 2020. Den är både ett uttryck för vad våra
medlemsföreningar vill att Malmö Ideella ska ägna sig åt och ett sätt att visa Malmö stad och våra
andra samarbetsparter vad vi vill uppnå med de resurser vi har.

Vår vision
Malmö Ideella vill se ett Malmö med ännu starkare civilsamhälle. Vi vill att vikten av mänskliga
relationer, tillit och hjälpsamhet finns i fokus i hela samhället. Vår vision är att den kraft som finns i
malmöbors frivilliga sammanslutningar och samarbeten fullt ut är med och skapar ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt Malmö där alla malmöbor kan uppnå ett gott liv, och som är attraktivt för
människor, företag, turister och en ekologisk mångfald.
För att uppnå detta vill vi tillvarata våra medlemsföreningars intressen och utveckla tjänster och
resurser för att de ska kunna göra ännu mer för malmöbornas bästa. Vi ska företräda och informera,
bilda och vara öppna för nya idéer. Vi tror på kraften i det ideella, att engagemang är viktigt för
personlig utveckling, och att delta i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för samhället, och på
kraften i det idéburna, när människor organiserar sig, inte för ekonomisk vinning och inte för att lagar
kräver det, utan för att människor ser ett behov, ett nöje, en utmaning som de vill ta sig an.

Våra kärnvärden
•
•
•
•
•

Företräda och informera
Samverka och lära
Stärka och utveckla
Obundna och fria
Jämställdhet och jämlikhet, för mångfald,
mot diskriminering.

Kunskapsallianser och
samverkan

Strategiska områden - riktning
Malmö Ideella vill fortsätta stärka och samla
föreningslivet och övrig idéburen sektor, vi vill
medverka i arbetet för ett hållbart Malmö. Vi vill
främja samverkan som möjliggör fruktbara
relationer mellan våra medlemmar. Vi vill främja

Stärka och
utveckla
föreningsliv

Samhällsförbättra
Malmö
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jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Vi vill skapa mer resurser, kompetens och plats för
civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss, och som
organisationer, att bli medlemmar. Våra strategiska områden är inte helt fasta i sin struktur, därav
det överlappande, och i många fall täcker en aktivitet flera områden.

Ett antal aktiviteter inom verksamhetsplanens strategiområden

Stärka och utveckla
föreningslivet

Kunskapsallianser och
samverkan

Samhällsförbättra Malmö

Företräda föreningslivet

Debatt och påverkan

KC kompetenscenter

Föreningscenter

Föreningspool

Demokratilabb

Medlemsutveckling

Föreningsluncher

Forward Malmö - medverka

Föreningsgala och
föreningsmässa

Arbetsgivarkunskap

Omvärldsbevakning

Malmöandan - Samarbetsplan

Malmöandan - Lärande

Malmöandan – Utmaningar

Föreningsbarometer

Digital samverkan - demokrati

ERUF – innovationsplattform

Dialoggrupp – i KS och nämnd

Malmöakademin - medskapa

NAD och TIA - inkludering

Strategi för föreningslivet

IOP – konferens kultur/fritid

Eurodesk – info om EU

Malmö Ideella som arbetsgivare
Malmö Ideella strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Under året ses
styrdokument över för att få en tydlighet i delegationsansvar. Fortbildning för de anställda är viktigt
för såväl utveckling av verksamheten som för den enskilde anställde. Ambitionen är att varje tjänst
även innefattar en del som går till verksamhetsutveckling. Det behövs för att Malmö Ideella ska
kunna vara en verksamhet som känns relevant för föreningar och samarbetspartners även framöver.

Malmö Ideella och de förtroendevalda
Malmö Ideella är en ideell förening och drivs av engagerade från hela den idéburna sektorn i form av
styrelse, valberedning och revisorer samt ambassadörer och representanter i referensgrupper.
Möjlighet till fortbildning är en viktig del för att verksamheten ska fungera och utvecklas.
Gemensamma möten är en viktig del i utvecklingen mellan styrelse och representanter i olika
områden. Förtroendevalda, ombud, ambassadörer och representanter erbjuds att gå relevanta
utbildningar. Inte minst är den viktigt att den nya styrelsen får möjlighet till kickoff och tidigt dela
upp ansvarsområden på det nya verksamhetsåret.
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Vilka är Malmö Ideellas medlemmar?
Malmö Ideella är hela föreningslivets paraplyorganisation, öppna för alla föreningar, organisationer,
stiftelser och andra juridiska personer som är öppna och inte drivs med vinstsyfte. Vi har många av
Malmös idéburna föreningar och organisationer som medlemmar. Vi är omkring 330 medlemmar,
och vi växer för varje år. Antalet medlemmar är viktigt, för att visa samlad styrka, men också för att
visa att vi utgör en variation och mångfald. Vi ska öka ökningen av antalet medlemmar under året.

Antal Typ av Föreningar under 2019
78 idrottsföreningar
41 etniska organisationer
34 barn- och ungdomsföreningar
27 kulturföreningar och mötesplatser
gräsrotsföreningar och föreningar som
24 motverka utanförskap
19 funktionsrätt organisationer
sociala rörelser och bättre hälsa
18 föreningar
17 miljö och naturföreningar
idéburna organisationer inom
11 internationellt arbete
11 studieförbund o folkhögskolor
idéburna organisationer för arbete och
11 sysselsättning
10 organisation för media, skola eller språk
10 kvinnoföreningar inkl. kvinnojourer
4 trossamfund
3 biståndsorganisationer
3 välfärdsorganisationer

Storleksrelation Typ av föreningar 2019

Stärka och utveckla föreningslivet
Vi har under senaste åren utvecklat en rad verksamheter, en del som vi varit med och tagit fram och
sedan knoppat av, och andra som vi fortsatt driver. Dessa utvecklingsområden är tidskrävande och
resurskrävande, men likväl finns de där.
Exempel på sådana områden är Föreningscenter Nobelvägen 21, NAD och TIA – inkluderingsprojekt,
Föreningspoolen, Malmö mediakanal, Malmö mot Diskriminering, Malmöandan, Open Your Eyes,
KC Kompetenscenter, Eurodesk, flera viktiga verksamhetsområden som skapar mycket nytta för
föreningslivet.
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Vår verksamhet som en helhet – modell

Från en väl formulerad vision som återspeglar viljan i organisationen, växer kärnvärden och ett syfte.
Vägledande principer är det vi vill ska gälla för oss, särprägel är som vi vill vara, vår kultur.
Genom att principer och kultur går hand i hand, skapas en naturlig position/riktning lyfter fram löftet.
Vi vill att löftet, genom vårt beteende och verksamhet gentemot vår omvärld och vårt sätt att
kommunicera, ska leda till en upplevelse. Upplevelsen är den relation till oss som våra medlemmar
har.

Viktiga områden under 2020
Vi ser det som viktigt att låta pågående verksamheter etablera sig och få en fast grund. Vi ska också
närmsta tiden bredda de tjänster och resurser som vi i dagsläget kan göra tillgängliga för våra
medlemmar. Primärt är vi en medlemsorganisation och vi vill växa i samklang med våra medlemmars
behov och intressen.
Föreningscenter – Nobel 21
Föreningscenter och idéen till densamma uppstod i medlemskretsar hos Malmö Ideella vid en
workshop som hölls 2016. Malmö Ideella har sedan i samverkan med fritidsförvaltningen utrett
frågan och arbetet pågår inom ramen för Malmöandan. Idag finns ett föreningscenter på Nobelvägen
21, igång på miniminivå, under utveckling.
Utvecklingen av Nobel 21 är en samverkan mellan Malmö stad och de föreningar som finns i huset.
Malmö Ideella avser att vara ”husvärd” och hantera samordning. Både Husmötesråd och andra
utvecklingsmöten hålls gemensamt med de som finns i huset. Vilka praktiska lösningar som kommer
att uppstå beror mycket på de behov som finns för de som finns i huset.
Vi vill ta fram en strategi för utvecklingen av fler föreningscentra, bättre tillgång till kommunens
lokaler, (som skolor), och för en utökning av noll-taxa till alla typer av lokaler. Vi vill också utreda hur
samverkan kan ske med näringslivet i dessa frågor.
Fler noder/resurscentra för föreningsutveckling, med andra ”husvärdar” skulle kunna finnas i och för
hela staden. Vi vill inkludera föreningarna i stadens utveckling, och samtidigt skapa en social
infrastruktur för framtidens malmöbor. I redan existerande stadsområden finns också utrymme för
att utveckla befintliga resurser och lokaler på ett sådant sätt att de involveras i ett nätverk med
föreningscentra.
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Medlemsutveckling
Malmö Ideella vill underlätta för malmöbor att hitta föreningar att engagera sig i och för föreningar
att hitta medlemmar och ledare. Malmö Ideella vill att fler anställda i offentlig sektor och näringsliv
får möjligheten att engagera sig någon timme ideellt på arbetstid.
Vi ska genomföra en större medlemsvärvningskampanj under 2020 och via samtliga våra digitala
kanaler erbjuda tillgång till evenemang, tjänster och information. Men också möjlighet till att boka in
sig för träffar med oss för strategiska diskussioner. Vi ska bli bättre på att erbjuda nyhetsbrev och
samla värdefulla tjänster och resurser för våra medlemmar.
Vi uppmanar våra medlemmar att arbeta med frågor kring jämställdhet, mångfald och verka mot
diskriminering, uppmärksamma frågor kring mänskliga rättigheter - och förmedlar utbildningar i
frågorna.
Vi vill visa på nyttan av att vara medlem i Malmö Ideella och detta ska vara tydligt och klart för
förtroendevalda, anställda, samverkanspartners och medlemmar. Kommunikationsplan tas fram för
Malmö Ideella med:
•
•
•

Tydliga budskap om vilka fördelar ett medlemskap innebär
Medlemsaktiviteter med erbjudanden om fortbildnings- och samverkansfokus
Malmö Ideella ska synliggöra de goda krafterna för det idéburna i Malmö via priser,
utmärkelser, goda exempel och genom digitala media.

Föreningsgala och föreningsmässa
Malmö Ideella önskar vara en part i Malmöfestivalens planeringsgrupp för att bevaka föreningarnas
intressen vad gäller föreningarnas dag
och Malmöfestivalen. Vi vill också se fler
tillfällen att stimulera medlemsföreningar
till samverkan sinsemellan för att skapa
event, och stödja andra event genom att
sprida info.
Malmö Ideella är representerade i juryn
för Årets Eldsjäl och Årets förening, samt
deltar i arbetet med Föreningsgalan i samverkan med Malmö stad.
Malmö Ideella delar sedan några år ut tre priser till de som på något sätt gjort en insats i och för den
idéburna sektorn i Malmö. Två priser till aktörer i den egna sektorn och ett till offentlig sektor.
●
●
●

Årets föreningsinsats för Malmö
Årets nya förening
Årets insats för Malmös idéburna sektor

Malmöandan – samarbetsplan
Inom ramen för överenskommelsen mellan Malmö stad och föreningslivet har vi en god förhoppning
om att även andra samverkansformer kommer prövas och spridas. Vi ser gärna att det inom ramen
för Malmöandan går att påverka Malmö stads bidragsstödsystem och policys i den riktning som våra
medlemsföreningar vill och som stärker och utvecklar idéburen sektor i stort. Vi vill att fokus ligger på
konkreta projekt och öppna processer.
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Dialoggrupp – i Kommunstyrelse och nämnd
Malmö Ideella har representanter i fritidsförvaltningens Dialoggrupp där regelbundna samråd sker
med Fritidsnämnden gällande bidragsbestämmelser och andra frågor. Dialoggruppen kan sätta ihop
olika referensgrupper i aktuella frågor.
Vi ska enligt stadgarna företräda medlemsföreningarna och medlemsorganisationerna hos
förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ. Vi ska även verka för stärkandet av
föreningarnas resurser och bevaka förhållanden som berör det ideella föreningslivet. I detta ska vi
också verka som remissinstans inom kommunen, regionen och Sverige, i frågor gällande det ideella
föreningslivet i Malmö.
För att stärka samverkan med staden, vill vi ha en kontinuerlig dialog med Malmö stad på
kommunstyrelsenivå, det är en förutsättning för att processen med överenskommelsen ska fortleva
och bli meningsfull långsiktigt.
Malmö Ideella vill utöka samverkan med de föreningar och organisationer som erhåller stöd från
facknämnder. Kultursektorn är ett prioriterat område och en nämnd att arbeta tillsammans med.
Samarbeta med fler förvaltningar
Vi eftersträvar att utveckla samarbetet med andra förvaltningar inom staden, då vi har många
föreningar inom deras verksamhetsområden. Det kulturella området växer och detta bör också
uppmärksammas i vårt medlemsarbete.

Strategi för föreningslivet
Malmö Ideella vill ta fram en strategi, tillsammans med föreningslivet och med Malmös politiker, för
ett framtida föreningsvänligt Malmö med fler föreningsaktiva, fler aktiva föreningar och fler
föreningshuvudkontor i staden. Arbetet med en strategi skulle kunna göras som en del av
Malmöandan för att belysa förutsättningar för framtida samverkan.
Vi vill fånga in information från
föreningar som arbetar i
utförandet av allmännyttig
verksamhet, om hur de ser på sina
långsiktiga förutsättningar att
verka i Malmö. Vad nytt kan
utvecklas inom dessa
förutsättningar, mellan
föreningarna och staden.
Vi vill skapa ett nätverk med de
delar av civilsamhället i Malmö, som äger mark och fastigheter i Malmö, detta för att kunna inkludera
även dessa frågor inom en strategi.
I en strategi bör också frågan om ett föreningslivskontor utvecklas, med sikte på att erhålla samma
status och resurser som dagens näringslivskontor. Vi ser gärna att frågan om kontaktcenter och
föreningslivets medverkan också inkluderas inom strategin.
Föreningsbarometer
Vi vill veta hur föreningarna i staden mår, hur de utvecklas och vilka bekymmer de ser i sin
verksamhet och i sin omvärld. Vi vill få en bild av vilka resurser man har tillgång till, hur
lokalnyttjandet ser ut och hur sammansättningen är i styrelser. Och vi vill verka för att sprida
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information, debatt och kunskap om det organiserade föreningslivet. Därför presenterar vi varje år
en föreningsbarometer, med intressant statistik.

Kunskapsallianser och samverkan
Malmö Ideellas drivkraft är att alltid sträva efter bred samverkan. Samarbete mellan föreningar
och/eller mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet är viktigt för såväl samhällsutvecklingen
som för Malmö Ideellas medlemmar. Vi eftersträvar delaktighet i nätverk som går i samklang med
våra ändamål, och söker konkret samarbete där det kan stödja våra medlemsföreningar.
Kunskapsallianser är viktiga för att klara framtidens utmaningar i Malmö. De är också till fördel för
Malmö Ideella, och vi vill medverka i sådana som följer våra strategiska områden.
Föreningspool Malmö och föreningsutbildningar
Föreningspoolen fungerar rådgivande, stärkande och stödjande för föreningslivet i Malmö.
Föreningspool Malmö är en verksamhet som MISO, (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och
Malmö Ideella driver i samverkan med Fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka och
stödja Malmös ideella föreningar.
Verksamheten finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal och utan kostnad ges
professionellt stöd och hjälp till exempel med att: Registrera föreningen hos fritidsförvaltningen,
revidera stadgar, få stöd som arbetsgivare, löneservice för föreningar som har lovverksamhet och
saknar skattekonto och att navigera bland
föreningsbidragen.
Malmö ideella ska under 2020 delta med en
styrelseledamot i Föreningspoolens styrgrupp och sprida information till medlemsföreningar om
vilket stöd som erbjuds, genom vår verksamhetsplan och andra informationskanaler som hemsidan
och nyhetsbrevet.
Föreningsluncher och nätverksträffar
Malmö Ideella vill bjuda in till föreningsmöten där anställda eller förtroendevalda i idéburen sektor
kan mötas och knyta nätverk. Malmötimmen och Föreningsluncher är exempel på sådant.
Tematiska föreningsmöten för styrelser och föreningsledare, gemensamma träffar för konsulenter
och verksamhetsledare kommer att ske fortlöpande under året, vi ska eftersträva att utbilda
Ambassadörer för att få fler engagerade inom civilsamhället.
Malmö Ideella tar på sig att bjuda in till möten för alla lokala paraplyorganisationer.
Arbetsgivarnätverk
Vi vill undersöka hur våra medlemmar vill utveckla sig som arbetsgivare, om utvecklingsbehov av
anställda, och vilka utmaningar för att anställa personer utanför arbetsmarknaden som finns. Vi avser
att göra en enkät som tar upp dessa frågor, vi vill analysera utmaningarna med medlemmarna och
återkomma med förslag på åtgärder. Vi utveckla fler möjligheter för att fler människor som befinner
sig utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till praktik eller arbete hos föreningar. För att detta ska
uppfyllas behöver vi samarbeta.
Malmöandan – lärande
I och med framtagandet av överenskommelsen har Malmö stad och idéburen sektor pekat på vikten
av att arbeta fram policy- eller strategidokument i samverkan. Exempelvis kan det handla om hur
olika aktörer bättre kan involveras. Malmö Ideella strävar efter få vara med tidigt i planeringen av
nya policys inom staden.
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En viktig del i all samverkan är att utvecklas, genom medskapande och lärande. Det innebär
reflektion och utvärdering, samt till viss del att utveckla nya arbetssätt och styrformer. Matchning
mellan förvaltningar och föreningar/organisationer, utbildning i medskapande samverkan,
processledarskap, dokumentation och plattformar för samverkan ingår i detta.
Utbildningsinsatser sker på många ställen i kommunen och i föreningslivet, vilket det finns många
exempel på. Befintliga forum och mötesplatser som anordnas av staden, som exempelvis
ordförande- och konsulentkonferenser, ska tas tillvara för att skapa gemensamt lärande och
utveckling. Malmö Ideella vill vara med där det händer och samverkar gärna kring lärande.
Digital samverkan – Öppet samtal och dialog
Malmö stads strategi ”Digitala Malmö 2017 - 2022” beskriver att Malmö stad ska arbeta med att ”öka
innovationstakten och med att förstå och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i komplexa
samhällsutmaningar”. En digital samverkansyta där den idéburna sektorn kan möta Malmö stad och
andra aktörer behövs, som komplement till fysiska möten. Dialog mellan Malmö stad och idéburen
sektor i Malmö ska ske om hur digitala ytor kan bidra till sociala innovationer, där fokus ligger på
lösningar av Malmös utmaningar.
Vi behöver inom civilsamhället diskutera och reflektera över utvecklingen på det digitala området.
Digitalisering är något som genomgripande förändrar samhället på många olika sätt, hur går vi i
Malmö fram i dessa frågor? Vi ligger också bakom ”Förening.se”, allt du behöver veta om föreningar
på webben. Vi ser gärna en utveckling av sidan.
För Malmö Ideella tar vi under året också fram en digital kommunikationsplan, så att vi får en bättre
struktur på sociala medier och webb.
Malmöakademin – ledarutbildning, medskapande, nätverk
Malmöakademin är en del av Forward Malmö - en kunskapsallians om arbetet för ett jämlikt och
hållbart Malmö. Aktörer från alla sektorer deltar. Under 2018 bjöd Forward Malmö in fler än 150
personer från föreningsliv, näringsliv, universitetet och Malmö stad för samtal och arbete. utifrån
frågan: Vad behövs just nu för att ambitionen om ett jämlikt och hållbart Malmö ska kunna
förverkligas? Malmöakademin var en lösning som framkom.
Malmöakademin bygger förändringskraft hos individer, grupper och organisationer som vill ta
arbetet för ett hållbart och jämlikt Malmö till nästa nivå. Lärandet sker nära vardagsarbetet. Fokus
ligger på att utvecklas genom att våga utmana, genomlysa uppdrag och arbeten. Offentlig sektor och
föreningsliv från hela Malmö tar plats i Malmöakademins verksamheter och bidrar med olika
perspektiv. Malmö Ideella har deltagit och vill fortsätta stödja Malmöakademin.
IOP – konferens och utveckling (Idéburet Offentligt Partnerskap)
Vi ser positivt på att utöka antalet IOP – (Idéburet offentligt partnerskap) och att de utvecklas i
Malmö. Vi menar att fritid- och kulturupplevelser som syftar till att skapa rikare sociala miljöer skulle
kunna vara ett intressant område att gå vidare med. Malmö Ideella vill ordna en
inspirationskonferens med några goda exempel på IOP i Sverige inom området kultur- och fritid för
social hållbarhet på lokal nivå under hösten 2020. Gärna i samverkan med andra.

Samhällsförbättra Malmö
Civilsamhällets betydelse för Malmö är omfattande. Vi påverkar där vi behöver. Malmö Ideella vill
vara med och driva på samhällsutvecklingen med social hållbarhet i fokus. Malmö Ideella har också
en opinionsbildande roll och deltar gärna i debatter, skriver debattartiklar och föreläser om idéburen
sektor i Malmö. Men när vi arbetar med konkreta projekt gör vi det oftast i samverkan med andra.
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Vår huvudidé är att vi gärna initierar och etablerar sådant som främjar lärande och samverkan, och
som inte konkurrerar med utan stärker våra medlemsorganisationers verksamheter. Vi finns med i
flera nätverk och samverkar på daglig basis med många offentliga aktörer.
KC Kompetenscenter - Idéburen sektor
Verksamheten i KC Kompetenscenter, som är en stiftelse, grundades av
Malmö Ideella 2017 för att kunna fortsätta utveckla kompetens för idéburen
sektor. Stiftelsen är självständig, men Malmö Ideella har nära koppling till
verksamheten.
Stiftelsen har till ändamål att genom kompetenshöjande insatser fungera
som motor och facilitator:
•
•
•
•

för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
för personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för
en engagerande verksamhet till
gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna
sektorn

Demokratilabb - unga utvecklar Malmö utifrån sina förutsättningar
Demokratilabb Malmö är ett gemensamt initiativ startat av nätverket Forward Malmö i samarbete
med Kaospilot, en utbildning för socialt entreprenörskap, och Roller Strategies, konsulter för Sociala
Labb. Flera aktörer är med, Sensus studieförbund, Tjejer i Förening, Malmö stad, Region Skåne och
Malmöandan samt EU. Malmö Ideella vill samarbeta och stödja projektet så mycket som möjligt.
Denna typ av ”labb” är ett spännande sätt att arbeta på, och fångar in nya grupper av människor in i
föreningslivet.
Forward Malmö – medverkan och utveckling
Vi samverkar med Forward Malmö i många processer, då Forward Malmö är ett nätverk så ingår en
del projekt gemensamt med andra parter också. Nu fokuserar vi främst på att bygga framtidens
infrastruktur för föreningslivet, genom att fokusera på digitalisering, demokratisering,
kunskapsallianser och stadsutveckling. Vi hoppas få igenom ett eller flera externfinansierade projekt
under 2020. Just nu har Sensus – bildningsförbund en samordnande uppgift.
Omvärldsbevakning och informationsspridning
Vi bevakar regionala, nationella och europeiska processer som stärker civilsamhället. Vi försöker
också hålla koll på Malmö stads alla förvaltningar och följer ärenden av intresse för oss. De områden
som vi tittar närmare på under året är:
•
•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter – hur förändras samhället just nu?
Samhällsutmaningar – hur hanterar vi Agenda 2030
Minskade resurser - politiken skär ner, hur påverkas samhället?
Sociala innovationer – hur utvecklas civilsamhället?
Lösa organisationers former – nya sätt att engagera sig?
Social mobilisering – ger det verklig makt?

Malmöandan – samhällsutmaningar och samverkan med Malmö stad.
Vi verkar för att Malmöandans arbete med samhällsutmaningar också inkluderar våra
medlemsföreningar och att det blir möjligt att engagera sig i både nätverk, dialoger och projekt. Det
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finns i nuläget ett antal utmaningar, men mest troligt kommer det att finnas mer konkreta projekt att
delta i under året.
Det är svårt att jobba inom så stora områden, och möjligtvis måste utmaningarna konkretiseras i
större utsträckning för att kunna tilltala våra medlemmar. Ett exempel på ett konkret område skulle
kunna vara att testa hur Malmös skolor öppnas upp så att föreningar på eftermiddagar och kvällar
kan samnyttja lokaler.
ERUF – och andra externa projektansökningar
Just nu pågår en rad ansökningsprocesser kring medverkan och samverkan i ett antal större
externfinansierade projekt. Några av de projekt som det handlar om är:
Ansökan till ERUF: kring stadsutveckling och utveckling av öppna mötesplatser för civilsamhället för
att underlätta delaktighet och motverka segregation mm. Projektet bygger på geografiskt område i
Malmö, samt att ansökan gillas av stadshuset. Öronmärkta pengar för Malmö stad från ERUF. Vi
räknar med en ansökan som bygger på fyra kreativa mötesplatser i de accepterade stadsområden. De
fyra med ett 10 tiotal föreningar bygger upp ansökan.
Ansökan till Vinnova: Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt 2020. Ingen egen
medfinansiering, en förstudie kring utvecklingen av testbädd för labb på Nobel21. Tanken är att
olika aktörer ska kunna utveckla och testa lösningar tillsammans med offentlig sektor.
Ansökan till Vinnova: kring Civic Tech - Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och
offentlig sektor. Om att utveckla digitala lösningar för medborgardialog och öppna samtal i ett
demokratiskt samhälle.

Inkludering
NAD – Nätverk, aktivitet och delaktighet.
Malmö Ideella deltar i arbetet med att integrera nyanlända och invandrare in i samhället.
Malmö Ideella är engagerat i främst två projekt som har Länsstyrelsen, Region Skåne och AF som
finansiär. Det är NAD (se nedan) och TIA (se nedan).
Nätverket – Idéburen Sektor Skåne drev en verksamhet som heter Nätverk – Aktivitet – Delaktighet,
NAD. Verksamheten var en del av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes Regionala
Överenskommelse RÖK – samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och
andra invandrare.
En Föreningssamordnare hos Malmö Ideella arbetade med NAD och pågick fram till 2019. Det nya
NAD 2.0 som fortsätter under 2020. Består av tre delar; NAD Info, NAD Utbildning/Stöd och den del
som heter NAD Etablering, där Malmö Ideella är verksamt. Föreningssamordnarens uppgift är att
kartlägga behovet av insatser och stöd hos föreningar
TIA – Tidiga insatser för asylsökande
Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då
asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre
förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och
arbetslivet. Tidiga insatser omfattar aktiviteter som riktar sig till
personer som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd
men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.
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Från den 1 november 2017 arbetar Malmö Ideella med den delregionala samordningen av tidiga
insatser i Malmö i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att
verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har
möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.
EURODESK - EU information om unga malmöbors möjligheter i Europa
Malmö Ideella vill utveckla broar även till EU som offentlig aktör. EU har stor påverkan lokalt genom
sina stödinsatser på mängder av områden. Vi är numera som Malmös första EURODESK, en del av
Eurodesknätverket med över 1 100 kontaktpunkter som tillsammans i Europa:
• ger gratis information, stöd och vägledning till alla unga utan diskriminering
• har kvalificerad personal som ger objektiv information, tar hänsyn till ungas individuella behov och
frågor samt baserar informationen på erfarenheter och verkliga berättelser
• hänvisar till andra informationstjänster eller organisationer
• bidrar till att unga har tillgång till lokal och regional information i hela Europa
• prioriterar information om EU-bidragsprogram
• arbetar med trovärdiga källor
Vi sprider information om ungas mobilitetsmöjligheter inom:
Erasmus+ Ung och Aktiv https://www.mucf.se/erasmus-plus
Europeiska Solidaritetskåren https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren

Läs gärna mer på Europeiska Ungdomsportalen https://europa.eu/youth/EU_sv

Länkar och vidare läsning
KC Kompetenscenter KC Kompetenscenter
Kunskap om och utveckling av idéburen sektor.
Malmö mediakanal Malmö mediakanal
Här är det lätt för föreningar och idéburna organisationer att komma ut med information.
Malmö mot diskriminering Malmö mot diskriminering
En antidiskrimineringsbyrå som motverkar och förebygger diskriminering.
Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö
Verksamhet där mindre föreningar kan få stöd och hjälp.
Malmöandan Malmöandan
I samverkan för demokrati, delaktighet och jämställdhet.
NAD i förening NAD i förening
Idéburen – och offentlig sektor stärker samverkan för en nyanländ persons etablering.
Tidiga insatser för asylsökande TIA – Skåne
Person kan snabbare etablera sig i samhället och arbetslivet.
Malmöakademin Malmoakademin
Är en del av initiativet Forward Malmö som består av en mängd organisationer.
Förening.se Förening.se
Allt som du behöver veta som ideell förening.
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Malmö Ideella - Budget 2020
Budget 2020 Budget 2019 Budget 2018
Intäkter - ordinarie verksamhet
Medlemsavgifter

40 000

40 000

30 000

Andra avgifter - OH intäkter

130 000

130 000

15 000

Organisationsstöd - Fritidsnämnd

594 000

583 000

567 000

Tilläggsanslag - Malmö stad

0

150 000

0

Arbetsförmedling

0

270 000

320 000

2 008 000

2 837 000

2 272 000

Uppdrag & projekt
Övriga intäkter

60 000

60 000

10 000

2 832 000

4 070 000

3 214 000

Administrativa kostnader

35 000

35 000

95 000

Möteskostnader

50 000

50 000

50 000

677 000

1 089 500

670 000

52 000

52 000

117 000

2 008 000

2 837 000

2 272 000

0

0

0

2 822 000

4 063 500

3 204 000

NAD i förening

615 000

600 000

600 000

Tidiga Insatser för Asylsökande

393 000

387 000

393 000

0

850 000

729 000

Malmöandan

1 000 000

1 000 000

550 000

Summa intäkter projektverksamhet

2 008 000

2 837 000

2 272 000

NAD i förening

615 000

600 000

600 000

Tidiga Insatser för Asylsökande

393 000

387 000

393 000

0

850 000

729 000

Malmöandan

1 000 000

1 000 000

550 000

Summa kostnader projektverksamhet

2 008 000

2 837 000

2 272 000

10 000

6 500

10 000

Summa intäkter ordinarie verksamhet
Kostnader ordinarie verksamhet

Personalkostnader
Lokalkostnader
Uppdrag & projekt
Övriga kostnader
Summa kostnader ordinarie verksamhet
Intäkter - uppdrag & projektverksamhet

Vi gör det tillsammans

Kostnader - uppdrag & projektverksamhet

Vi gör det tillsammans

Resultat

