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Projektansökan till FINSAM avseende FRAM
ASN-2020-11521
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser förslag till projektansökan till FINSAM i Malmö avseende ett 3-årigt
projekt vid namn FRAM (Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö
stad) i arbetsmarknads- och socialnämndens regi.
Projekttiden planeras från 1 januari 2021 till 31 december 2023 och ansökan avser totalt
39 500 000 kronor.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner FINSAM-ansökan FRAM om
39 530 000 kronor och skickar den till FINSAM i Malmö.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 201022 Projektansökan FINSAM FRAM
Ansökan till FINSAM Slutversion 200921
Bilaga till ansökan

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

Ärendet innehåller förslag på en ansökan för ett projekt med titeln FRAM. Samverkansparter i
projektet är Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknads- och
socialförnämnden är projektägare.

SIGNERAD

2020-09-28

Förslag till ansökan om FRAM har arbetats fram av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
samråd med samverkansparterna och FINSAM i Malmö.
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Projektet FRAM

Bakgrund och syfte
Malmö stad har sedan år 2013 drivit samarbetsprojektet Aktivitetscenter som delvis har
finansierats av FINSAM i Malmö. Projektet FRAM är en utveckling av Aktivitetscenter.
Målgruppen för FRAM är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som
inte ka ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett
omfattande anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.
Grunden till FRAM bygger på erfarenheter från Aktivitetscenter som bland annat har
formulerats i workshops med samtliga samverkansparter, brukare och med Aktivitetscenters
personal. Alla parter inom FINSAM i Malmös paraplyorganisation upplever att det finns en brist
på förrehabiliterade, arbetslivsinriktade insatser för personer med självupplevd eller
dokumenterad psykisk ohälsa som behöver ett anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.
Under årens gång har Aktivitetscenter utvecklats utifrån strukturella problem och förutsättningar
samt målgruppens behov. Det råder konsensus mellan samverkanspartnerna att arbeta med
målgruppen utifrån ett samverkansperspektiv är grunden för att på bästa sätt möta målgruppens
behov.
Sammanfattningsvis kommer det nya projektet bygga på att säkerställa kedjor, beprövade
insatser och tätare individuellt stöd för individen som tar del av insatsen. Till skillnad från
nuvarande Aktivitetscenter som är en samling av flera olika insatser kommer FRAM att vara en
sammanhållen insats som fokuserar på en stark samverkan mellan berörda myndigheter för att
kunna säkerställa en sammanhållen process för deltagaren, före, under och efter insatsen.
Budget
Ansökan till FINSAM i Malmö avser totalt 39 530 000 kronor för tre år (2021, 2022 och 2023).
Volym och omfattning
Projektet beräknar att tillhandahålla 225 årsplatser vilket betyder att projektet kommer kunna
arbeta med cirka 450 individer per år. Tidsramen för deltagande i verksamheten skall vara 6
månader med möjlighet till förlängningen utifrån ett tydligt syfte.
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. Ett treårigt projekt möjliggör långsiktighet och en mer kvalitativ
insats för Malmöborna. Därmed förordar förvaltningen att nämnden beviljar ansökan och
skickar den vidare till FINSAM i Malmö.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

