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Rädda Barnen distrikt Malmö 
 

Rädda Barnen distrikt Malmö omfattar Malmö stad som har en lokalförening i Malmö med nuvarande 

1331 medlemmar.  Distriktets arbete går ut på att förbättra livsvillkoren för Malmös barn. Vi delar 

Rädda Barnens vision att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Vårt uppdrag är också att ge 

stöd och stimulans till vår lokalförening i Malmö. 

 

Styrelse 
Anna Angelin  ordförande 

Maria Stenkvist vice ordförande 

Lars Åke Lindelöf kassör; anställningsfrågor 

Sofie Sterner  sekreterare 

Berit Linse ledamot; barns och ungdomars hälsa 

Lisbeth Lindeberg skolkontakter, samverkansförslag 

Jan Åkesson ledamot; Kalvinknatet 

Elsa Olsson ledamot; bössinsamlingar 

Ghassan Salameh ledamot; Barnkonventionsgruppen 

Anna Getzmann ledamot; Barndagen 

 

Arbetsutskott 
Anna Angelin  

Maria Stenkvist 

Lars Åke Lindelöf  

Berit Linse 

Lisbeth Lindeberg 

Helena Tufvesson Hansson projektledning/ekonomi/kansli 

 

Revisorer 
Filip Lundberg ordinarie 

Rebecka Iderup ordinarie 

 

Revisorssuppleanter 
Maria Jönsson 

Christopher Hultén 

 

Valberedning 
Helena Gullmarson sammankallande 

Karin Senneby  

Hannes Tornberg 

 

 Kansli 
Vi finns i samma lokaler som Rädda Barnen Region Syd på Ledebursgatan 5 i Malmö. 

Kontakt:  040–978305, df.malmo@medlem.rb.se.  

 

 



 

 

Arbetsutskott 
Har sammanträtt 10 gånger. 

 

Styrelse 
Har under året hållit 10 protokollförda möten. 

 

Antal aktiva 
Distrikt Malmö: 13 st. (styrelse, valberedning) 

Lokalförening Malmö: 48 st. (styrelse, volontärer) 

 

Årsmöte 
Distrikt Malmös årsmöte hölls den 12 april 2021 digitalt. Vi tackar vår årsmötesordförande Mikael Sandgren 

för att väl genomfört möte. Utöver distriktsstyrelsen, var lokalföreningens ombud och tjänstepersoner från 

regionkontoret närvarande.  

 

Vid årsmötesförhandlingarna valdes ordförande för 1 år (nyval) samt vice ordförande för 1 år (omval). 

Övriga ledamöter: 5 ledamöter för 2 år (nyval/omval), 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter valdes för 

1 år (omval). Valberedning valdes för 1 år (omval). 

 

 

Tryggare Tillsammans 
  Samtliga styrelsemedlemmar och aktiva genomför 

webbutbildningen Tryggare Tillsammans varje verksamhetsår samt 

skriver under Tryggare Tillsammans godkännandeförklaring.  

Detsamma gäller för våra projekt- och aktivitetsledare i Barn till 

Hav och Skog.  Under utbildningsdagarna innan projektstart hålls 

ett utbildningspass om Tryggare Tillsammans, med praktiska 

övningar och möjlighet att ställa frågor. Projektledargruppen i 

Barn till Hav och Skog gör också en riskbedömning för 

verksamheten tillsammans med Case Manager region syd.  Även 

busschaufförerna som kör barn i vår verksamhet skriver under 

Tryggare Tillsammans godkännandeförklaring varje år. 

 

 

 Kunskapsspridning &  påverkan  
Distriktsstyrelsen skaffar sig kontinuerligt kunskap och arbetar med kunskapsspridning om barn, 

ungdomar och deras situation för att kunna tillgodose deras behov och rättigheter. Vi samverkar också 

med Rädda Barnen Region syd och vår lokalförening rörande aktuella frågor inom våra fokusområden 

migration, våld och socioekonomisk utsatthet. 

 

Inför Stopp min kropp min kroppveckan den 20–26 sept. har distriktet spridit informationsmaterial till 

Elevhälsan i Malmö och grundskolor i stadsdelar där Barn till Hav och Skog är verksamma. 

 

En debattartikel om Barnfattigdom publicerades i Sydsvenskan den 7 dec som Anna Angelin och Tapio 

Salonen skrev (i samband med att den senaste Barnfattigdomsrapporten släpptes)



 
Möten, konferenser, kurser mm 
Vår dåvarande ordförande Lisbeth Lindeberg medverkade vid regionrådsmötet 

den 19 jan som gästades av Rädda Barnen Välfärd AB, vars mission är att skapa 

bestående och hållbara insatser för de mest marginaliserade barnen. 

Fokusområden att samverka kring är vård & omsorg, hållbar sysselsättning, fritid 

& skolprogram, utbildning & kompetensutveckling samt effektmätning.   

 

På DO konferensen den 27 feb konstaterades att medlemsrekrytering är högsta 

prioritet då medlemsantalet minskar. En satsning görs nu får att förstärka 

medlems-kommunikationen. Lisbeth deltog även på DO konferensen den 8 april, innan hon lämnade över 

ordförandeskapet till Anna Angelin. 

 

Den 23 mars fick vi digitalt besök av vår Generalsekreterare Helena Thybell. 

Helena delgav sina tankar om de utmaningar som pandemin medför, framförallt för 

de mest utsatta barnen. Andra punkter på agendan var Rädda Barnens 

värdegrundsarbete, medlemsrekrytering och Välfärd AB.  

 

Bris har haft nätverksträff, i samband med att de släppte sin årsrapport, där flera 

från distriktsstyrelsen medverkade.  

 

Helena H medverkade vid sektionsmötet med region syd den 7 april. Där behandlades frågan om hur vi når 

vi de mest utsatta barnen och hur gör vi mest skillnad för dem. 

 

Vid dialogforum med riksstyrelsen den 22 april deltog Anna Angelin och Maria Stenkvist. 

 

Vår nya ordförande Anna Angelin medverkade vid mötet med Miljöpartiet den 19 maj som handlade om hur 

man förmildrar barnfattigdomen i Malmö samt framtagandet av policys för att minska barnfattigdom. Sedan 

maj månad har Anna också representerat distriktet på regionråd och DO-konferenser löpande. 

 

Lisbeth har medverkat vid Malmötimmens träffar under året.  På träffen den 27 maj berättade 

Kulturförvaltningens chef Pernilla Conde Hellman om vad som händer inom den kulturella sfären i Malmö. 

Vid ett annat tillfälle hölls ett webbinarium om MFF:s roll i civilsamhället där man arbetar med partnerskap 

med den offentliga sektorn samt näringslivet. 

 

Vid verksamhetskonferensen i Norrköping den 26–28 nov deltog Anna A, Lisbeth och Helena H digitalt. 

Anna A medverkade vid Demokratistugan tillsammans med region syd den 24 okt på Gustav Adolfs torg. 

 

Skolkontakter 
Samarbetet med Malmös skolsköterskor och skolkuratorer fortlöper. Under pandemin har vi sett ett ökat 

behov vilket Rädda Barnens Barnkonsekvensanalys också pekar på.  

I år har vi samverkat med Lindeborgskolan som har erbjudit yoga för flickor i åk 6 med syfte att stärka deras 

självkänsla, koncentration och inlärningsförmåga. 

 



  Vi stödjer också skolbarn med särskilda behov, som via 

samverkansprojekt kunnat delta i aktiviteter som främjar barnens 

lärande och utveckling. Kommunikationsklasserna på Värner 

Rydénskolan (som har elever med språkstörningar) har därmed kunnat 

genomföra sin årliga Skåneresa, en värdefull del i deras utbildning. 

 

  I samband med utgivningen av Stina Wirséns barnbok ” Var är Sigges 

Hemma?” , som berör ämnena försummelse och omsorgssvikt, gav 

distrikt Malmö ett samverkansbidrag till Förskoleförvaltningen som då 

kunde köpa in böckerna till ett rabatterat pris till samtliga förskolor i 

Malmö.  

 

 

En meningsfull fritid 
 

Barn till Hav och Skog 
För mer 30 år sedan rullade Rädda Barnens första utflyktsbuss från Rosengård och ut på äventyr med barn 

under sommarlovet. Sedan dess har fler barn fått chans att följa med från Holma/Kroksbäck och Södra 

Innerstaden i Malmö. Vi åker till en rad olika utflyktsmål såsom badsjöar, naturreservat, djurparker mm. 

 

Målgruppen för våra utflykter är barn i åk 1–6. 

Barnen deltar utan kostnad; lunch och fika ingår. 

Vi tar med 25 barn per utflykt och har 6 ledare på 

varje buss. Bussarna utgår från tre stadsdelar 3–4 

gånger/vecka i 7 veckor vilket ger totalt 1675 

utflyktsplatser. Vi lägger stor vikt vid att ha 

specialutbildade ledare som har tid för varje 

enskilt barn. Några av våra ledare har själva åkt 

med på våra utflykter som barn, vilket visar stort 

engagemang för projektet. Att vår 

sommarverksamhet är välkänd i stadsdelarna och 

återkommande varje sommarlov är en stor 

trygghet för barnen.  

 

Nytt för i år att vi samarbetat med Academic Work i Malmö vid rekryteringen av aktivitetsledare. Vi fick 

möjlighet att sprida annonsen i deras nätverk och fick snabbt in 150 st. ansökningar. Därefter hjälpte deras 

rekryteringskonsulter oss med det första urvalet av kandidater och efter avslutad intervjuprocess anställde 

vi 6 st. aktivitetsledare. I gengäld fick Academic Work ett Rädda Barnen kommunikationspaket och blev vår 

företagsvän under 2021. 

 

Under våren bildade vi en projektgrupp med Stockholms distrikt och deras verksamhetsutvecklare 

då de startade Barn till Hav och Skog som ett tre veckors pilotprojekt i Hässelby-Vällingby och 

Rinkeby-Kista.  

 

Det var roligt att byta erfarenheter och tillgodose BHS Stockholm med information under 

uppstarten. Piloten blev lyckad med verksamhet för mellanstadieelever och samverkan med aktörer 

såsom scouterna och Clowner utan Gränser. Vi hoppas kunna utveckla vårt gemensamma arbete 

inom meningsfull fritid när möjlighet finns. 

 

 

 

 

 



Vi samverkar fortsatt med ”Ung i sommar” Malmö Stads satsning för att ge ungdomar (16–19 år) 

sommarpraktik och en fot in på arbetsmarknaden. Vi tar emot tre praktikanter som jobbar som 

ungdomskommunikatörer på våra bussar (en på varje buss). Deras huvuduppgift är att leka och 

umgås med barnen samtidigt som de lyssnar in barnperspektivet utifrån hur barnen ser på tillvaron 

under sommarlovet. Ungdomskommunikatörerna tar även bilder och sprider information om 

projektet på sociala medier. I år genomförde de också en 

enkätundersökning bland ca 100 barn där barnen fick svara på hur de 

trivs på våra utflykter, sommarlovet i stort och fick möjlighet att ge 

förslag till förbättringar. 

 

En ny samverkanspartner till BHS är Friluftsfrämjandet i Malmö. Då de 

önskar utöka sin målgrupp till familjer i utsatta områden delade vi ut 

information om deras verksamhet till barn och vårdnadshavare. 

Friluftsfrämjandets ledare besökte BHS under en utflyktsdag per 

stadsdel. Vi åkte då till ett naturreservat där barnen fick lära sig om 

Allemansrätten, laga mat på stormkök och prova olika aktiviteter 

kopplat till skog och natur.  

 

Såhär i backspegeln är vi glada över att vi kunnat bedriva BHS verksamhet under hela pandemin.  

Vi har, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anpassat verksamheten för att alla barn 

tryggt och säkert ska kunna följa med och kan i efterhand konstatera att det blev en fin sommar med 

mycket frisk luft och utelek! 

 

Samverkan Malmö Lokalförening 
Inom ramen för meningsfull fritid har distriktet bistått lokalföreningen med administrationen av 

anställningen av en aktivitetsledare för verksamhet på Mosippan och Kirsebergs asylboenden. Vi är mycket 

glada för att vår samverkan med lokalföreningen har fördjupats under det gångna året. 

 

Samverkansgruppen 
Samverkansgruppen består av medlemmar från lokalföreningens och distriktets styrelse och träffas 2–

3 gånger per halvår. VU Lisa Ekström och Helena Hansson planerar för och processleder mötena. 

Gruppens fokusområden är medlemsrekrytering, påverkansarbete och kunskapsspridning. Under 

resans gång har vi bildat arbetsgrupper för rekrytering och för Ungas Röster mot Diskriminering      

(i samband med att en rapport med barns röster släpptes i augusti). 

Arbetsgruppen för Unga Röster har jobbat med påverkan i form av 

panelsamtal med Utbildningsnämnden, samtal med politiker samt 

webbinarium för rektorer i region syd. Rapporten har även spridits via 

Elevhälsan och presenterats på Malmö Ideellas frukostmöte. 

 

Samverkansgruppen har också bildat en arbetsgrupp för samverkan 

med Friluftsfrämjandet där vi planerar för en gemensam aktivitet för 

barn 0–4 år i Beijers Park med start i april 2022. 

 

Barnkonventionsgruppen 
Den regionala Barnkonventionsgruppen träffas regelbundet, ca en vecka efter den nationella 

gruppträffen för att anpassa informationsspridningen efter regionens förutsättningar.  Gruppen har haft 

regelbundet besök av Rädda Barnens Barnrättsjurist Karin Sjömilla och fokus i arbetet ligger på hur 

Barnkonventionen efterlevs i Sverige med riktade påverkansinsatser på lokal/regional och nationell nivå.  

 

 

 

 

 



Ett rapportsläpp av Ung Röst rörande FNs granskning av Sveriges implementering av Barnkonventionen 

väntas i januari 2022. Vi har, tillsammans med lokalförening Malmö, beställt en lokal rapport som 

gruppen kommer att jobba vidare med som underlag till påverkansarbetet inför valet. Distrikt Malmö 

har representerats av Ghassan Salameh och Anna Getzmann i gruppen. 

 

 Barndagen 
Årets barndag hölls digitalt på temat Hur främjar vi barns hälsa 

under pandemin? Inbjudan gick ut till Elevhälsan i Malmö 

(skolkuratorer & skolsköterskor) och intresset var stort med 

ca 60–80 deltagare.  

Vi valde att fokusera på hur vi främjar en meningsfull fritid då 

hemmasittande (framför skärm) och mindre fysisk aktivitet 

varit en konsekvens för många barn under pandemin. 

Yogainstruktör Therese Gerdman berättade om 

yogasatsningen för flickor på Lindborgsskolan och visade på yogans positiva effekter i att minska stress 

och oro samt leder till en ökad koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn och unga.  

 

Sara Skoog, Leg. Psykoterapeut på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling presenterade det 

nya materialet Stopp!MinKropp! på Nätet. Materialet är vägledning en till föräldrar och andra viktiga 

vuxna, såsom skolpersonal, kring hur man pratar med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och 

sexuella övergrepp på nätet.  

 

Lokal insamling 
Lördagen den 25 sept. arrangerade Rädda Barnen distrikt 

Malmö tillsammans med Barnfonden och Röda Korset ett event 

till förmån för Världens Barn på Mobilia i Malmö. Man fick 

chansen att gå en tipsrunda eller ta lotter och vinna fina skänkta 

priser. Alla fick dessutom varsin ballong, en goodie bag med info 

om våra respektive verksamheter, samt  en liten 

överraskning. Därtill fanns (och utnyttjades!) möjligheten att 

skänka pengar eller swisha. 

 

Lördagen den 2 okt var 6 entusiaster ute och "skramlade" bössa 

i Limhamn på gammeldags vis. Det gick bra, trots regn, och gav 

5355 kr, många som swishade och trevliga samtal. 

 

Det var roliga och givande dagar, och vi är extra glada åt att kunna mötas fysiskt igen. 

Vi tackar Sofie Sterner med familj och Elsa Olsson som ansvarar för 

bössinsamlingarna för deras stora engagemang! 

 

Samverkansbidrag & ekonomi 
Lunds Lokalförening har beviljats att använda överskott, på bidrag från 2020 på 6173 kr, för att bedriva KIT 

verksamhet på Jägersbo i Malmö under våren 2021. Pga. pandemin fick delar av verksamheten skjutas upp 

till våren. Förskoleförvaltningen beviljades ett bidrag på 19 kr per bok av Var är Sigges Hemma (2 ex till 

samtliga förskolor i Malmö, totalt 8550 kr). Föräldraföreningen mot narkotika beviljades ett 

samverkansbidrag på 15,000 kr till sin verksamhet. Antirasistiska Filmdagar beviljades 20 000 kr till vårt 

samverkansprojekt Barnkonventionens dag med filmvisning för Grundskolan. Pga. Coronarestriktioner fick 

Barnkonventionens dag skjutas upp från hösten 2021 till våren 2022. 

 

 

 

 



Samarbetspartners 

Vi tackar våra samarbetspartners för ett gott samarbete under det gångna året! 

 

 

 

        För ekonomiskt stöd vill vi särskilt tacka 

 

 
Arbetsförmedlingen 

BestFood  

City Gross 

Den anspråkslösa cigarraffären 

ED Bussresor 

Edde reklam 

Einar Hansens Allhemsstiftelse 

Filip Lundberg, revisor BDO 

Hanna Klint Outsource AB 

Hörby Bruk 

ICA Nära, Tessinsväg 

IKEA  

 

 

 

Kockums Donationsfond 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

Malmsten 

Malmö Fritidsförvaltning  

Rebecka Iderup, revisor BDO 

SEB 
Skånes Djurpark 

Svenska kyrkan Kirsebergs Församling 

Svenska kyrkan Oxie Församling  

Trolles och Hervanders donationer 

Åke Wiberg Stiftelse  

Özen Allfrukt 



 

 

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. 
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta  situationer 
- i Sverige och i världen. 

 
 
 

 

Din gåva förändrar barns liv! 

Bankgiro 90 01 24 – 9 Swish 9001249 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rädda Barnen distrikt Malmö 
Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö  

Telefon 040 - 97 83 05, Mejl df.malmo@medlem.rb.se
 www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/malmo-distrikt/ 
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