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Sammanfattning

Den ideella föreningen Hassela Solidaritet har skickat in en ansökan till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för projektet Hassela Movement 2.0. Ansökan avser 970 791 kronor för
2020. Föreningen uttrycker även i ansökan en önskan om att få fortsätta projektet under 2021
för att kunna erbjuda unga arbetslösa Malmöbor en mer kontinuerlig insats.
Kommunfullmäktige har beslutat den 3 juli 2020 att under 2020 tillföra arbetsmarknads- och
socialnämnden 100 miljoner extra för att stärka arbete med att få fler Malmöbor i arbete under
2020 (STK-2020-92).
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Hassela Solidaritet och
avsätter 970 791 kronor under 2020 från de 100 miljoner som tillförts från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden under 2020 för att stärka
arbetet med att få fler Malmöbor i arbete.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta önskan om
projektfinansiering för 2021 i samband med beredning av nämndsbudget 2021. Detta
under förutsättning att Hassela Solidaritet redovisar verksamhet och ekonomi för 2020
samt inkommer med projektplan och budget för 2021.
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Den ideella föreningen Hassela Solidaritet har skickat in en projektansökan till arbetsmarknadsoch socialförvaltningen för projektet Hassela Movement 2.0. Syftet med projektet är att möta
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den ökande ungdomsarbetslösheten som sker på grund av coronapandemin.
Enligt föreningen har det under sommaren 2020 börjat söka sig en ny(gammal) målgrupp till
Hasselas nuvarande målgrupp börjat söka sig till Hasselas nuvarande arbetsmarknadsinsats,
Hassela Framåt (allmänna arvsfondsprojekt). Hassela Framåt arbetar med målgruppen nyanlända
unga vuxna samt andra unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Många saknar avslutad
gymnasieutbildningen eller avslutad grundskola och få har arbetslivserfarenhet. Individerna som
under sommaren sökt sig till föreningens verksamhet står relativt nära arbetsmarknaden men har
blivit arbetslösa eller precis gått ut gymnasiet och har nu svårt att få ett jobb. Ofta är de varken
inskrivna på Arbetsförmedlingen eller på arbetsmarknadsavdelningen (Ung Malmö). Individerna
efterfrågar Hassela Movement i första hand i tron att projektet fortfarande är igång.
Föreningen ser en risk med att de som står nära arbetsmarknaden puttar bort den faktiska
målgruppen i Hassela Framåt, i takt med den ökande ungdomsarbetslösheten på grund av
Covid-19. Föreningen vill särskilt värna om den verksamhet som arbetar med de som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Hassela menar i ansökan att ett nytt Hassela Movement är en av
lösningarna på att möta efterfrågan och minska ungdomsarbetslösheten.
Hassela Movement startade i Malmö 2012 som ett ESF-projekt med medfinansiering från
Malmö stad. Våren 2019 avslutades Hassela Movement efter sju år. Projektet förlängdes gång på
gång på grund av sina goda resultat fram till programperioden gick mot sitt avslut 2019. Hassela
Movements övergripande mål var minskad arbetslöshet och en varaktig integration på
arbetsmarknaden bland unga män och kvinnor 16-29 år i Sydsverige främst i Malmö. Deltagarna
i programmet utbildades till barn- och ungdomscoacher.
Hassela Movement 2.0
 Syfte och mål: Utbilda unga vuxna till ungdomscoacher som vill arbeta inom skolvärlden.
Det övergripande målet är att öka sysselsättningen bland unga vuxna i Malmö och
delmålet är att 40 procent av deltagarna går vidare till arbete, studier eller annan form av
insats efter avslut. Delmålet är relativt lågt satt dels på grund av den rådande
arbetsmarknaden och dels på grund av den relativt korta insatstiden som försvårar
möjligheten att följa upp deltagarna.
 Projektbeskrivning: Under 6 veckor får deltagarna utbildning bestående av 5 moment.
Utöver teoridelen kommer utbildningen även innehålla studiemotiverande moment.
Deltagarna i Movement kommer också ha tillgång till ett samhällslotsande stöd.
 Målgrupp: Arbetslösa Malmöbor 16-29 år.
 Omfattning, 2 grupper á 6 veckor teoriutbildning med kapacitet för 8 deltagare utifrån
rådande rekommendationer gällande Covid-19. Första gruppen får även möjlighet till
praktik.
 Budget: Hassela Solidaritet ansöker om 970 971 kronor. Medlen avser
personalkostnader, lokalhyra, externa tjänster, administrativa kostnader, marknadsföring,
aktiviteter för deltagare och resekostnader.
Till skillnad från Hassela Movement kommer Hassela Movement 2.0 att stärka det
studiemotiverande arbetet mer än i tidigare Movement projekt. Föreningen har under det senaste
året utvecklat sina studiemotiverande metoder i och med projektet Hassela Framåt samt
förstärkt och rekryterat medarbetare med studie- och yrkesväglednings kompetens.

3 (3)
Föreningen kommer arbeta med uppsök av deltagare. Föreningen har flera års erfarenhet av en
god samverkan med Ung Malmö som idag också remitterar deltagare till Hassela Framåt.
Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inkommen projektansökan som ett bra
komplement till befintliga insatser för målgruppen unga arbetslösa Malmöbor. Mot bakgrund av
att arbetsmarknads- och socialnämnden, med anledningen av coronapandemin, tillförts 100
miljoner kronor extra under 2020 av kommunfullmäktige förordar förvaltningen nämnden att
bevilja 970 791 kronor till Hassela Movement 2.0 enligt inskickad ansökan. Föreningen beskriver
i sin ansökan en väl genomtänkt projektidé som möter ett behov hos arbetslösa unga Malmöbor.
Arbetsmarknadsavdelningen och enheten och arbete studier unga har goda erfarenheter av att
samarbeta med föreningen. Hassela solidaritet har under flera år genomfört
arbetsmarknadspolitiska projekt för unga 16-29 år med goda resultat.
Föreningen undrar i ansökan om det finns möjlighet att ansöka om finansiering för 2021 för
verksamheten för att kunna erbjuda en mer kontinuerlig insats och ser gärna att projektet
förlängs under 2021. Beslut om eventuell finansiering för 2021 får beaktas i samband med
beredning av budget för 2021 och under förutsättning att föreningen inkommer med en
projektredovisning av Hassela Movement 2.0 för 2020 samt inkommer med projektplan och
budget för 2021.
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