
YALLA SJÖBOS VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

Under 2022 bedömer vi att vi inte kommer att ha en aktiv verksamhet med deltagare, framför allt på grund av 
rådande pandemi. Baserat på prognos för pandemin enligt folkhälsomyndighetens experter (december 2021).  
 

MÖTEN  
Målsättningen är att under verksamhetsåret genomföra två styrelsemöten och ett årsmöte. Mötena kommer 
vara digitala under rådande pandemi. 
 

LOKAL  
Under året förvarar vi material i vindslokal och annan lokal i Öved. 
 

LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH EGENKONTROLL  
YS är vilande registrerad livsmedelsanläggning (Riskklass 7).  
 

KOMMUNIKATION  
Extern kommunikation vilar och www.yallasjobo.se samt Facebook och Instagram uppdateras vid behov. 
Intern digital kommunikation sker vid behov i Whats App-gruppen. 
 

SAMARBETEN  
Vi avser att hålla befintliga kontakter flytande med samarbetsparter och andra idéburna verksamheter, 
kommuner, innovationscentrum för landsbygden. Vi fortsätter mentorsavtalet med Yalla Trappan. Vi ingår i 
samverkansgruppen för integration i kommunen som Svenska kyrkan är sammankallande för. 
 

BUDGET 
 

 
 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
I Yalla Sjöbos verksamhet har vi arbetat efter de globala målen. Vårt arbete behövs mer än någonsin. När vi har 
verksamhet i gång igen avser vi att arbeta särskilt med fem av målen: 
 

Mål 4 – God utbildning för alla. I Yalla Sjöbos internutbildning ingår svenska, datorkunskap, livsmedelshygien, 
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 ger 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 så 
ofta det går använda lokala och ekologiska produkter såsom skånska vinblad, rapsolja, gula ärtor, skånskodlad 
quinoa och närproducerat ekologiskt kött. Leveranserna 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 till exempel i kontakt med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kommunals fackförbund och Migrationsverket. 

budget 2022 intäkt kostnad
div försäljn 11 000 
bankavgift -900 
fakturerad tid verksamhetsledare -5 000 
medlemsavgifter 500 
webbplats -125 
övrigt, oförutsett -2 000 

11 500 -8 025 
resultat: 3 475 


