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Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"

STK-2018-880
Sammanfattning

Föreningen Flamman Ungdomarnas hus ansöker om 1 783 000 kronor från
kommunstyrelsen till ”Hoppa av” som är en insats för ungdomar att lämna kriminella livsval
och miljöer. I ansökan lyfter föreningen att de har utvecklat och etablerat ett evidensbaserat
avhopparprogram i civilsamhället för unga mellan 13-23 år som motiverar unga individer
med risk för normbrytande beteenden att lämna dessa. Ansökan inkom hösten 2018 och
gällde för perioden 2018-2019, men ansökan avser i grunden bildandet av en permanent
verksamhet vilket krävde en djupare utredning där ärendet lämnades till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig generellt positiv till samverkan med
föreningar och andra i civilsamhället gällande målgruppen unga i riskzon för kriminalitet, men
nämnden har synpunkter på delar i den aktuella ansökan. Stadskontoret har därefter fört
samtal med Flamman och Polisområde Malmö (Lokalpolisområde söder).
Det pågår ett arbete för att förbättra strukturen och samarbetet mellan förvaltningarna för att
utveckla ett gemensamt förhållningssätt och en systematik i arbetet med stöd till föreningar. I
avvaktan på detta föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar Föreningen Flamman
Ungdomarnas hus 600 000 kronor under 2019 och 2020 som stöd till verksamheten ”Hoppa
av” för att fungera som en ”insluss” till kommunala verksamheter avseende insatser för
ungdomar att lämna kriminella livsval och miljöer. Finansieringen är dock temporär och
avslutas 2020, då kostnaden för den här typen av verksamheter antingen bör bäras av
ansvarig nämnd om de bedömer att det finns ett behov av tjänsten, alternativt av externa
finansiärer.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar Föreningen Flamman Ungdomarnas hus 600 000 kronor
ur kommunstyrelsens anslag projekt och utredningar 2019 som stöd till verksamheten
”Hoppa av” för 2019 och 2020. Föreningen prioriterar hur medel används inom
anslaget för det aktuella uppdraget.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inom ramen för översynen av
Malmö stads bidragsgivning till idéburen sektor, säkerställa att en dialog mellan
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och den bidragssökande föreningen förs, för
att utifrån nämndens eventuella behov bygga långsiktiga samarbeten efter 2020.
3. Kommunstyrelsen begär att Flamman senast februari 2020 och 2021 inkommer med
årsredovisning och årsberättelse för föreningen Flamman ungdomarnas hus, för
föregående verksamhetsår till stadskontoret. I årsberättelse ska det även framgå vilka
verksamheter som prioriterats inom anslaget.
Beslutsunderlag
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