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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljade den 23 september 2020 (ASN-2020-11204)
Hassela Solidaritet 970 791 kronor för projektet Hassela Movement 2.0 under 2020. Det
beslutades även att 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.
Föreningen har inkommit med en förlängning av projektet Hassela Movement 2.0 för att kunna
erbjuda unga arbetslösa Malmöbor en mer kontinuerlig insats under 2021. Ansökan avser 2
950 575 kronor för 2021. Föreningen har lång erfarenhet av att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser och projekt för unga arbetslösa Malmöbor. Syftet med projektet är att
möta den ökande ungdomsarbetslösheten som sker på grund av coronapandemin.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar ansökan från Hassela Solidaritet och
avsätter 2 950 575 kronor i budget 2021.

Beslutsunderlag
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Hassela Solidaritet 970 791 kronor för projektet Hassela Movement 2.0 under 2020. Syftet med
projektet är att möta den ökande ungdomsarbetslösheten som sker på grund av coronapandemin
och föreliggande ärende är en förlängning av Hassela Movement 2.0 under 2021.
Föreningen startade snabbt upp verksamheten och första gruppen startade den 12 oktober 2020
och nästa grupp startar den 23 november 2020 och är redan fullsatt. Majoriteten av de unga som
har sökt sig till Hassela Movement 2.0 har inte varit inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen
eller Arbetsförmedlingen. Alla deltagare som börjar på Hassela Movement 2.0 skrivs in på
enheten för arbete och studier unga (Ung Malmö).
Föreningen Hassela Solidaritet (tidigare Hassela Helpline) har drivit verksamheten Hassela
Movement mellan 2012 till 2019. Verksamheten startade i Malmö 2012 som ett ESF-projekt
med medfinansiering från Malmö stad. Projektet förlängdes gång på gång på grund av sina goda
resultat fram till att 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 förlängning under 2021
 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.
 Projektbeskrivning: Under 6 veckor får deltagarna utbildning bestående av 5
teorimoment som deltagarna diplomeras i. Utöver teoridelen kommer utbildningen även
innehålla studiemotiverande moment och ett praktik- och arbetsförberedande moment.
Deltagarna i verksamheten kommer också ha tillgång till ett samhällslotsande stöd.
 Målgrupp: Arbetslösa Malmöbor 16-29 år.
 Antal deltagare och omfattning: Föreningen har under rådande rekommendationer
gällande Covid-19 kapacitet för 10 deltagare per grupp. 5 grupper á 6 veckor
teoriutbildning, 3 månaders praktik samt två veckors avslutande matchningsdel (frivillig).
 Budget: Hassela Solidaritet ansöker om 2 950 575 kronor för 2021 baserat på 60
deltagare (5 grupper á 10 deltagare + 10 deltagare från 2020). Medlen avser
personalkostnader, lokalhyra, externa tjänster, administrativa kostnader, marknadsföring,
aktiviteter för deltagare och resekostnader.
Föreningen följer och anpassar verksamheten utifrån rådande restriktioner och
rekommendationer gällande Covid-19 och på grund av detta är utrymmet i lokalerna begränsade.
Det innebär att föreningen kan ta emot max 10 personer per grupp. Skulle restriktionerna lättas
upp har föreningen kapacitet att ta in upp till 16 deltagare per grupp. Vilket sammanfattningsvis
blir totalt 90 deltagare och en budget på 2 969 475 kr.
Föreningen kommer under 2021 att flytta till nya lokaler för att minska föreningens
hyreskostnader. Detta kommer även påverka hyreskostnader för Hassela Movement 2.0. Så fort
föreningen har en ny hyreskostnad skickar de in en reviderad budget.
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Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inkommen projektansökan som ett bra
komplement till befintliga insatser för målgruppen unga arbetslösa Malmöbor samt att en
fortsatt verksamhet skapar kontinuitet i verksamheten för 2021. Föreningen beskriver i sin
ansökan en väl genomtänkt förlängd projektidé för 2021 som möter ett behov hos arbetslösa
unga Malmöbor och skapar kontinuitet i verksamheten för 2021 samt kompletterar
förvaltningens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen.
Majoriteten av de unga som sökt sig till Hassela Movement 2.0 under 2020 har varken varit
inskrivna hos arbetsmarknadsavdelningen eller Arbetsförmedlingen. Detta visar att föreningen
bedriver ett uppsökande arbete som kompletterar arbetsmarknads- och socialförvaltningens
uppsökande arbete av unga som varken arbetar eller studerar vilket förvaltningen bedömer är
positivt och viktigt.
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.
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