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Projektansökan till FINSAM avseende Avanti 2.0
ASN-2020-11525
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser förslag på en projektansökan till FINSAM i Malmö avseende ett
treårigt projekt vid namn Avanti 2.0 i arbetsmarknads- och socialnämndens regi.
Samverkansparter i projektet är Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Malmö stad
(arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Projekttiden planeras från 1 januari 2021 till 31 december 2023 och ansökan avser totalt
12 870 480 kronor.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner FINSAM-ansökan om 12 870 480
kronor och skickar den till FINSAM i Malmö.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 201022 FINSAM-ansökan Avanti 2.0
Ansökan 2021 version 2020-09-22 Avanti 2.0

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-09-30
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-10-08
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-10-22
Beslutet skickas till

FINSAM i Malmö
Ärendet

Föreliggande förslag till ansökan har arbetats fram av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
samarbete med samverkansparterna och FINSAM i Malmö. Arbetsmarknads- och
socialnämnden är projektägare. Samverkansparter i projektet är Region Skåne,
Arbetsförmedlingen, Malmö stad (arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden). Samverkan sker även med Röda Korset via ett Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och Svenska Röda Korsets
behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.
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Bakgrund och syfte
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Projektet Avanti startade 1 januari 2018 och pågår till 31 december 2020. Innan Avanti drev
arbetsmarknadsavdelningen PTSD-center. PTSD-center bildades 2012 och var en
sammanslagning av de tidigare verksamheterna Introrehab och Exigo. Det finns inom
arbetsmarknadsavdelningen och de tidigare projekten en lång erfarenhet av att arbeta med
målgruppen personer med flyktingbakgrund med krigsrelaterade traumasymptom och/eller
migrationsrelaterade stress. Framgångsfaktorer är bland annat myndighetssamverkan,
helhetsperspektiv, individuell anpassning, arbetsmarkandsfokus och friskvårdsaktiviteter.
Avanti startade 2018 som en utveckling av PTSD-center och med ett tydligare
arbetsmarknadsfokus då verksamheten noterat att PTSD-centers målgrupp hade svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden och behövde ytterligare stöd för att lyckas. De insatser som
gjorts inom ramen för Avanti har delvis inte varit tillräckliga för önskad måluppfyllelse och
därför görs nu ännu en utveckling av Avanti där etablering på arbetsmarknaden ska ske parallellt
med anpassade studier i SFI. Följande har utvecklats och förstärkts i projektansökan av Avanti
2.0:
 Breddning av målgruppen, Avanti 2.0 kommer rikta sig till individer som lider av
självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration
och/eller etablering i Sverige och som har behov av anpassad SFI-undervisning och som
saknar identifierad yrkeskompetens.
 Projektet går från teoretisk arbetsmarknadskunskap till praktisk arbetsmarknadskunskap,
det vill säga att deltagarna kommer att få vara ute på arbetsmarknaden i större
utsträckning än i tidigare projekt.
 Att stärka tilliten till individens egna resurser (empowerment) kommer genomsyra
projektets alla moment då det påverkar etableringsprocessen i positiv riktning.
Målgruppen för Avanti 2.0 är Malmöbor som riskerar att inte fullfölja sina studier eller få
fördröjd etablering på arbetsmarknaden på grund av egenupplevd psykisk ohälsa till följd av
psykiska påfrestningar i samband med migration och/eller etablering i Sverige. Målgruppen finns
hos gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen och har behov av anpassade SFI-studier i kombination med anpassade
arbetsmarknadsinsatser.
Projektets övergripande målsättning är att fler Malmöbor ska vara i arbete eller studier. Under
projekttiden ska 200 deltagare ha avlutats till arbete eller studier.
Budget
Ansökan avser totalt 12 870 480 kronor för tre år. Från arbetsmarknads- och socialnämnden
anslås resurser för ledning och styrning motsvarande en kostnad på cirka 700 000 kronor per år.
Från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anslås resurser för lärarlag motsvarande cirka
3 400 000 kronor per år.
40 behandlingsplatser på Röda Korset för deltagare på Avanti 2.0 till en kostnad av 1 260 000
kronor regleras genom ett Idéburet offentligt partnerskap arbetsmarknads- och socialnämnden
och Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.
Volym och omfattning
150 pågående platser i språkundervisning och arbetsmarknadsinsats samt cirka 50 in- och
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utfasingsplatser för deltagare som väntar på inom anpassad SFI-undervisning och har erhållit en
plats i arbetsmarknadsinsats alternativt reguljär anställning. Totalt cirka 400 deltagare under hela
projekttiden. Projektdeltagarna rekryteras via projektets parter.
Tidsplan
Beslut från FINSAM i Malmö kommer att meddelas 20 november 2020. Projektet beräknas
starta den 1 januari 2021 till 31 december 2023.
Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer FINSAM-ansökan som viktig för
verksamheten och målgruppen, samverkan mellan projektparterna är en nyckelfaktor för att
skapa hållbara stegförflyttningar och en mer kvalitativ insats för Malmöborna. Därmed förordar
förvaltningen att nämnden beviljar ansökan och skickar den till FINSAM i Malmö.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

