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ASN-20217651

Ansökan om organisationsbidrag Flamman för
verksamheten Hoppa av

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hänskjutit en ansökan om ekonomiskt stöd till arbetsmarknads- och
socialnämnden från föreningen Flamman – Socialt förebyggande centrum (SFC) avseende
verksamheten Hoppa av (STK-2020-1501). Hoppa av syftar till att få ungdomar att lämna
kriminella livsval och miljöer och vänder sig till individer mellan 10 och 23 år. Beslutet
innebär att kommunstyrelsen omfördelar kommunbidrag om 1 200 000 kronor till
arbetsmarknads- och socialnämnden för verksamheten Hoppa av under 2022 och 2023.
När en annan nämnd i Malmö stad har mottagit en ansökan om bidrag eller annat
ekonomiskt stöd och därefter har tagit beslut att översända ansökan till arbetsmarknadsoch socialnämnden behandlas denna i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens
riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2021-4461). Förvaltningen bedömer
att Flamman – SFC och verksamheten Hoppa av uppfyller nämndens krav men att
förvaltningen kommer att begära in vissa kompletteringar när bidraget följs upp i maj 2022.
En viktig utgångspunkt för nämndens stöd och bidrag är att organisationer som mottar
medel kompletterar nämndens verksamhet för berörda målgrupper. Förvaltningen
bedömer att Hoppa av utgör ett viktigt förebyggande arbete med unga i riskzon för
kriminalitet och verksamheten har möjlighet att nå individer som förvaltningens
avhopparprogram inte har lika stor möjlighet att nå. Sammantaget föreslår arbetsmarknadsoch socialförvaltningen att nämnden beviljar Flamman – SFC 1 200 000 kronor till Hoppa
av för verksamhetsåret 2022. Förvaltningen föreslår vidare att Flamman – SFC inkommer
med redovisning avseende verksamhetsåret 2021 senast den 31 maj 2022
Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 1 200 000 kr till föreningen Flamman –
Socialt förebyggande centrum (802497-2567) för verksamhetsåret 2022 avseende
verksamheten Hoppa av.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden avropar kommunbidrag om 1 200 000 kronor från
kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppmanar Flamman – Socialt förebyggande
centrum att inkomma till arbetsmarknads- och socialförvaltningen med redovisning
avseende år 2021 samt ansökan inför 2023, senast 31 maj 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

G- Tjänsteskrivelse ASN 211125 - Ansökan om organisationsbidrag
Flamman för verksamheten Hoppa av

Ansökan om organisationsbidrag från Flamman
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