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Ansökan: Mammakraft 2.0 
Belopp: 15 000 
Ansökande organisation: Somaliska paraplyorganisationen i Skåne 
Org.nr: 802474-5203 
Bankgiro: 531-0842 
  
 
 
Bakgrund:  
 
Somaliska paraplyorganisationen (SPS) önskar ansöka 15.000 kr till en förstudie av Unga Mammor i 
Sofielund. Mammakraft är ett projekt som drevs i hela Malmö av Malmö stad. Under 2018.06-
2019.06 drevs projektet av förbyggarsektionen tillsammans med SPS. Under 10 träffar fick mammor 
bosatta i Sofielund utbildning-information-länkning till rätt instans. I projektet har föräldrarna fått 
diskutera mellan varandra hur man hanterar barn, unga vuxna och de utmaningar som finns i 
föräldrarollen.  
 
Ansökan:  
 
Nu vill vi ansökan om 15 000kr från Fastighetsägarna Sofielund för att vi ska kunna genomföra en 
förstudie som sedan ska kunna leda till ett större projektansökan. Mammakraft projektet har varit 
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mycket framgångsrikt och många mammor har uppskattat de framsteg de har kunnat göra då de har 
fått föreläsningar från bland annat socialsekreterare. Dock upplever mammorna nu att det finns ett 
tomrum och de har egna förslag hur en fortsättning på projektet kan se ut då Mammakraft endast 
erbjuder 10 träffar.  
 
SPS kommer tillhandahålla föreningslokal i Nobelvägen 21. I Vår förstudie som kommer pågå under 
sex månader så kommer mammorna själva få möjligheten att planera och genomföra aktiviter en 
gång i veckan i lokalen, Då SPS idag inte bedriver öppen verksamhet för mammor och inte har någon 
finansiering så kommer de 15 000kr gå till att stå för timkostnad för personal som kommer vara med 
och vägleda mammorna. Efter förstudietiden så kommer Fastighetsägarna Sofielund få en 
sammansatt rapport som vi sedan vill använda som underlag för att kunna söka en mer 
stadigvarande finansiering från exempelvis Malmö stad.  
 
Aktivteter:  
 
När projektet Mammakraft tog slut så såg vi att det fortfarande behövdes information till föräldrarna 
om skolan, kriminalitet samt hur man som boende får sin röst hörd.  
 
Vi ser ett stort behov av ett ställe där föräldrarna i Sofielund kan träffas och socialisera. Det finns idag 
många satsningar riktade mot ungdomar men mammorna har även ett behov. Under Mammakraft 
insåg flera föräldrar att de har samma bekymmer och problem när det gäller deras barn och många 
har känt att de har fått en kraft att veta att de inte är ensamma.  
 
Mammakraft 2.0 går ut på att föräldrarna ska få verktyg att själva tackla de problem som de stöter 
på. Vi vet redan att behovet finns efter projektet Mammakraft.  
 
Kort om oss 

Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne grundades 2013 för att föra samman somaliska 
organisationer i Skåne, i ett gemensamt arbete för svensksomalier. Under Somaliska 
Paraplyorganisationen finns över 20 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka 
svensksomaliernas ställning i samhället. Vår vision är ett multikulturellt samhälle där alla kulturer 
berikar, samspelar och interagerar med varandra ”Ett Sverige för alla”. Vårt övergripande mål är att 
utifrån organisationens vision främja ökad interaktion och samarbete mellan svensksomalier och 
svensksamhället. 

SPS har under åren bedrivit flera som SIBC under åren 2015-2018 som finansierades av Region 
Skåne och Malmö stad. SIBC arbetade inom tre områden: samhälles och hälsoinformation, egen 
företagande och jobbsökande till besökarna. SIBC hjälpte drygt 250 personer att få arbete samt 
hjälpte rådgiva flera tusen personer. SPS har även under 2018-2019 bedrivit tidiga insatser för 
asylsökande i Skåne med finansiering från Länsstyrelsen Skåne, projektet har varit mycket 
framgångsrikt och under ett år nått ut till drygt 1500 asylsökande i Skåne där de fått information om 
arbetsmarknaden, myndigheter, bostadsfrågor m.m. 

 

 

 


