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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2018-10-08

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2018-13636

Kommunstyrelsen

Remiss av ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till
verksamheten "Hoppa av"
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås lämna följande yttrande ställt till
kommunstyrelsen:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar yttrande gällande ansökan till kommunstyrelsen
från föreningen Flamman Ungdomarnas hus om verksamheten ”Hoppa av” som riktar sig
till ungdomar som vill lämna kriminella livsval och miljöer. Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslår ytterligare utredning gällande samverkan och finansiellt stöd för flera
av de organisationer som driver verksamhet för samma målgrupp. Föreningen Flamman
Ungdomarnas hus verksamhet ”Hoppa av” skulle beröras av en sådan utredning.
Yttrande

Föreningen Flamman Ungdomarnas hus ansöker om 1 783 000 kr från kommunstyrelsen till
”Hoppa av” som är en insats för ungdomar att lämna kriminella livsval och miljöer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till vidare samverkan med föreningar
och andra i civilsamhället gällande målgruppen unga i riskzon för kriminalitet. Nämnden har
däremot synpunkter på delar i ansökan.
Samverkan. Enligt verksamheter i arbetsmarknads- och socialnämnden saknas idag former för
en strukturerad samverkan mellan socialtjänsten och verksamheten ”Hoppa av”. Målgruppen
för föreningen är från 13 år och uppåt och föreningen träffar, enligt ansökan, många barn
och unga i riskzon för kriminalitet och som är i kriminalitet.
Nämnden efterfrågar dokumentation från Flamman Ungdomarnas hus av konkreta insatser
som idag görs i samverkan med annan part.
Kvalitetssäkring och dokumentation. Föreningen uppger att metoden är evidensbaserad,
arbetsmarknads- och socialnämnden ser gärna underlag som styrker detta. Vidare saknas
dokumentation som visar att verksamheten ”Hoppa av” har pågått i 15 år, samt vilka resultat
som uppnåtts med arbetet.
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Budget. Enligt ansökan ska ett eventuellt kommunalt bidrag enbart användas till finansiering
av anställningar. I jämförelse med den kommunala verksamheten Konsultationsteamet på
Plattform Malmö bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden den ansökta summan som
hög.
Långsiktighet. Föreningen ansöker om långsiktig finansiering för en permanent verksamhet.
Nämnden bedömer att det inledningsvis vore lämpligt med ett tidsbegränsat stöd som följs
av utvärdering, innan ett beslut om långsiktig finansiering fattas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens bedömning
Verksamheten ”Hoppa av” bedöms kunna vara aktuell för att komplettera de kommunala
verksamheter som möter målgruppen genom att den drivs av en organisation som kan anses
ha gott förtroende hos målgruppen, en god lokal förankring samt ett stort kontaktnät och
erfarenhet av arbete med unga.
Föreningen bedöms också kunna fungera som en ”insluss” till kommunala verksamheter.
Till exempel där ungdomar i riskzon för- och i kriminalitet, har långt till kontakt med
socialtjänst och andra myndigheter. För att arbetet tillsammans ska fungera optimalt föreslår
arbetsmarknads- och socialnämnden att samverkan mellan föreningen Flamman
Ungdomarnas hus, andra organisationer och kommunala verksamheter formaliseras och
utvidgas.
Ett antal initiativ för samarbete och ansökningar om ekonomiskt stöd från flera
organisationer som arbetar med samma målgrupp och med liknande insatser har inkommit
till flera nämnder i Malmö stad under året. Det är flera föreningar i Malmö som driver, vad
som kan kategoriseras vara, föreningsdrivna mötesplatser. Där utförs förebyggande arbete till
exempel i form av mentorer och fritidsaktiviteter tillsammans med specifika sociala insatser
till unga i kriminella miljöer. Därför ser arbetsmarknads- och socialnämnden ett behov av att
flera nämnder gemensamt stöttar de verksamheter som har god kvalitet och gynnar
målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår därför vidare utredning kring samverkan och
finansiellt stöd för flera av de organisationer som driver verksamhet för samma målgrupp barn och unga i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet.

Ordförande

Sedat Arif
Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson

3 (3)
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

