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YALLA SJÖBOS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

Föreningens verksamhet har under året minskat i omfattning när den gått från projekt- till intäktsfinansierat. 

I början av året var verksamheten igång tre dagar (20 timmar) i veckan och hade fem anställda med 50% 

tjänstgöringsgrad och en praktikant. Från och med maj månad var verksamheten igång två dagar (10 timmar) 

och hade två anställda med 25% tjänstgöringsgrad.  

 

STYRELSE 

Föreningen har haft två styrelser: 

I föreningsstyrelsen, som har arbetsgivaransvar, sitter Anna Broström, Christina Arvidsson, Kristina 

Strömbeck, Helena Kurki, Emilia Holkeri Bring, Nesreen Alnajem och Doha Menaa. Denna styrelse hade totalt 

sex protokollförda möten under året.  

Medarbetarstyrelsen, som är till för alla medarbetare, hade möten till och med mars månad och ersattes 

därefter med personalmöten vid behov. Itaf El Hassan, Asil Read, Kristina Strömbeck, Sanaa Alizmarli, Nabila 

Aldaqaq, Majida Almadhi, Anna Broström och Christina Arvidsson har deltagit.  

 

ANSTÄLLNINGAR  

Sanaa Alizmarli, Nabila Aldaqaq och Majida Almadhi avslutade sina ettåriga vissanställningar på 50% och 

Kristina Strömbeck avslutade sin arbetsträningspraktik den 31 mars 2019. Itaf El Hassans tjänstgöringsgrad 

gick från 50 till 25 % från mars månad, för att kunna kombinera med vuxenutbildning med inriktning 

restaurang med mål att bli köksbiträde. Asil Reads tjänstgöringsgrad ändrades från 50 till 25% från och med 

1 maj. Itaf och Asil tackade, i oktober respektive november, nej till ytterligare ett års förlängning av 

anställningar med 25% tjänstgöringsgrad.  

 

PROJEKT 

I halvårsskiftet slutrapporterades Leaderprojektet och slutrapporten godkändes av Jordbruksverket. 

 

LOKAL  
Vi har haft verksamheten i Folkets hus och park. Vi hyrde tillagningsköket efter behov, cirka två dagar i 

veckan och från och med maj hyrde vi ett i stället för två rum för kontor/syateljé. Hyran av lagerlokal i Öved 

avslutades före sommaren. 

 

EXTERN KOMMUNIKATION  
Vi blev intervjuade av Ystads Allehanda och Skånska dagbladet under året. På hemsida (www.yallasjobo.se), 
Facebook (Yalla Sjöbo) och Instagram (Yalla Sjöbo) har vi lagt ut information och bilder. 
 
SAMARBETE OCH SAMVERKAN 
Vi har fortsatt vårt samarbete med Arbetsförmedlingen, ABF samt SFI vid Österlens folkhögskola och Ystad. 
Vi har försökt utöka samarbetet med Sjöbo kommun för, Yalla Förälder, där kommunen varit projektägare 
och Yalla Sjöbo utförare. Vi har deltagit i en samverkansgrupp för integration i kommunen som Svenska 
kyrkan är sammankallande för.  
 
Genom Innovationscenter för landsbygden har vi haft kontakt med Gröna näringar, ett pilotprojekt för odling 
av gamla sorter av köksträdgårdsväxter. De provodlade grödor som vi lagade mat med och levererade till 
deras möte under våren. Genom det nätverket har vi också kommit i kontakt med odlare och provat att 
samarbeta kring olika råvaror: vinblad från Jan & Christel och Per Odenrick, kryddor från Österlen kryddor, 
grönsaker från Köksträdgården i Torna Hällestad och Bror i Everöd. 

 
Våra återförsäljare har varit: Torna Hällestad lanthandel, Buhres fisk och Havängsbodarna i Kivik samt 

Gourmet Hörnan, Glassmakeriet och Saedens choklad i Ystad. Lilla lanthandeln i Dalby, Hembageriet i Vollsjö 
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samt Glasshyttans Orangerie utanför Sjöbo har tillkommit som återförsäljare av våra produkter under året. 

Vi har också sålt via REKO-ringen i Sjöbo. 

 

NYA PRODUKTER 

Årets nya produkter var våra delikatesser – sex olika rätter förpackade i 200 ml askar: vindolma, msabaha, 

babaganoush, grön falafel, kubbeh vegan och gröna bönor. I syateljén syddes en ny kollektion bestående av 

buff, halsduk och handledsvärmare i trikåtyg. 

 

UTBILDNING 

Internutbildning om föreningskunskap, svenska/dator, livsmedelshygien, nya produkter samt lagar, regler 

och rutiner som reglerar en arbetsplats har genomförts, allt enligt modellen ”Lära genom att göra”. 

 

AFFÄRSVERKSAMHET 

Vi har haft stora och små cateringbeställningar samt har levererat regelbundet till butiker och REKO-ring. Vi 

var med på julmarknad i Torna Hällestad Lanthandel. Vi hade matlagningskurs tre kvällar under februari och 

mars. Dessutom hade vi haft en skräddarsydd matlagningskurs för en privat grupp. I syateljén syddes 

gardiner på beställning från Orebackens camping. 

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

På Yalla Sjöbo arbetar vi efter de globala målen. Vi har särskilt jobbat med fem av målen: 

Mål 4 - God utbildning för alla. I Yalla Sjöbos internutbildning ingår svenska, datorkunskap, livsmedels-

hygien, föreningskunskap samt rättigheter/skyldigheter, lagar/regler som gäller på en arbetsplats.  

 

Mål 5 – Jämställdhet och Mål 10 - Minskad ojämlikhet: Yalla Sjöbo skapar en arbetsplats där kvinnor som 

står långt från arbetsmarknaden kan kombinera deltidsanställning med språkträning och/eller 

yrkesutbildning. En anställning ger en inkomst, förbättrar möjligheterna för bostadskontrakt och större 

möjlighet att påverka sitt eget liv. Vi arbetar tillsammans – kvinnor från Sverige, Syrien, Irak och Libanon, 

med olika religioner och språk och vi är i olika åldrar. 

 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion:  

Yalla Sjöbo konsumerar och producerar hållbart genom att använda lokala och ofta ekologiska produkter 

såsom skånska vinblad, rapsolja, gula ärtor, skånskodlad quinoa och närproducerat ekologiskt kött. 

Leverenserna görs med elbil. 

 

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen: På Yalla Sjöbo är alla medarbetare delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten och vi tar beslut tillsammans. Anställda är med i medarbetarestyrelsen och lär sig hur 

arbetsplatsen är uppbyggd och  delvis om hur samhället är uppbyggt, om politik och hur den styr olika 

institutioner och hur det påverkar oss på vår arbetsplats. Vi är t.ex. i kontakt med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Kommunals fackförbund och Migrationsverket. 

 

/ Yalla Sjöbos föreningsstyrelse februari 2020 


