Malmö stad

1 (3)

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-10-08
Vår referens

Emma Söderström
Utvecklingssekreterare
Emma.Soderstrom@malmo.se

Remiss av ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till
verksamheten "Hoppa av"”
ASN-2018-13636
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar yttrande angående ansökan till kommunstyrelsen
från föreningen Flamman Ungdomarnas hus för verksamheten ”Hoppa av”.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende ansökan från Flamman
Ungdomarnas hus om verksamheten ”Hoppa av” enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag






Följebrev Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av", STK-2018880
Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"
Förslag till yttrande -Ansökan från Flamman Ungdomarnas hus "Hoppa av"
G-Tjänsteskrivelse ASN 181026 Remiss ansökan från Flamman Ungdomarnas hus- Hoppa
av

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-10-26
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Föreningen Flamman Ungdomens hus har inkommit med en ansökan om bidrag till
kommunstyrelsen. De ansöker om 1 783 000 kr för verksamheten ”Hoppa av”.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är tillfrågade att yttra sig i ärendet.

SIGNERAD

2018-10-04

De berörda samarbetsparterna i arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som föreningen
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hänvisar i sin ansökan, har tillfrågats om erfarenheter av verksamheten ”Hoppa av”.
Verksamheten

”Hoppa av” riktar sig till ungdomar mellan 13 och 23 år som är i riskzon för- eller i kriminalitet.
Verksamheten vänder sig särskilt till dem som är på väg in i kriminalitet och till dem som rör sig
i löst sammansatta kriminella grupper men som av olika anledningar inte är aktuella för
kommunala insatser. Verksamheten vänder sig inte till medlemmar i etablerade gäng, dessa
slussas vidare till den kommunala verksamheten Konsultationsteamet. Insatserna i ”Hoppa av”
består av en metod med flera steg som bland annat innehåller individuella samtal, att få en
mentor som positiv förebild, hjälp med fritidssysselsättningar, studier och jobb. Insatserna kan
pågå mellan sex månader och tre år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på vidare samverkan med civilsamhället
angående målgruppen ungdomar som vill lämna kriminella miljöer eller som är i riskzon för
kriminalitet. 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.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att vissa delar i ansökan bör utredas vidare. Det
som framför allt efterfrågas från förvaltningens verksamheter är:
Samverkan
Föreningen bedöms 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 underlätta arbetet föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att
samverkan mellan föreningen Flamman Ungdomarnas hus, andra organisationer och
kommunala verksamheter formaliseras och utvidgas.
Föreningen bedöms utifrån sin ansökan träffa på ett stort antal unga som är i kriminella miljöer
eller själva i kriminalitet. Det bör innebära att föreningen kan slussa fler individer vidare till
socialtjänst om det behövs, till exempel i vissa fall genom ”barn i fara anmälningar”. Enligt
ansökan innehåller verksamheten både förebyggande och direkta insatser gentemot unga i
kriminalitet. Förvaltningen bedömer att de direkta insatserna med unga i kriminalitet förutsätter
särskild kompetens och en utökad samverkan med andra myndigheter.
Kvalitetssäkring och dokumentation:
Föreningen skriver i sin ansökan att metoden är evidensbaserad och att den funnits i 15 år i
Malmö, förvaltningen ser gärna underlag som styrker detta och vidare resultaten som uppnåtts
med arbetet.
Budget
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har jämfört föreningens budget mot kostnader för
anställningar på Malmö stads verksamhet Konsultationsteamet som riktar sig mot samma
målgrupp och bedömer att föreningens budget för anställda är jämförelsevis hög med
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sammanlagt tre anställda.
Långsiktighet
I ansökan framkommer att föreningen vill omvandla ”Hoppa av” från projekt till en fast
verksamhet, de söker därför ett flerårigt stöd. Föreningen vill samtidigt utöka verksamheten med
nya lokaler i olika delar av staden och ett antal anställda.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på att föreningen utökar sitt arbete i flera
delar av Malmö och att de vill bedriva verksamheten permanent i Malmö. Likafullt ser
förvaltningen att ett inledningsvis tidsbegränsat stöd och vidare utvärdering av verksamheten är
att föredra, innan ett flerårigt stöd kan vara aktuellt.
Malmö stad har mottagit ett antal initiativ om samverkan från flera idéburna organisationer i
Malmö som arbetar för samma målgrupp. Ansökningar om medel och initiativ till samverkan har
inkommit, bland annat från Flamman Ungdomens hus, Fryshuset, No2crimes och Hela Malmö
under det senaste året till flera nämnder i Malmö stad.
Dessa organisationers arbete rör flera nämnders ansvarsområden genom att de driver
mötesplatser, fritidsaktiviteter, kulturella aktiviteter och individuellt stödarbete, till exempel för
ungdomar i kriminella miljöer.
Förvaltningen ser därför behov av vidare utredning med flera aktörer inom idéburen sektor och
flera nämnder kring finansiering och samverkan angående insatser för målgruppen. Föreningen
Flammans Ungdomens hus verksamhet ”Hoppa av” föreslås ingå i en sådan utredning.
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