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Sammanfattning

Föreningen Möllans Basement har skickat en ansökan till kommunstyrelsen om
verksamhetsstöd om 1 021 984 kronor.
Den samlade bedömningen, utifrån ansökan och samtal med företrädare för föreningen, är att
föreningen har goda intentioner med sin verksamhet, men att de behöver förtydliga såväl syfte,
metod, målgrupp och vilka förväntade effekter man ser framför sig. Med anledning av det
föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avslår ansökan från Möllans Basement.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om verksamhetsbidrag från Möllans Basement på
grundval av vad som redogörs för i detta ärende.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Beslutet skickas till

Möllans Basement
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Ärendet

SIGNERAD

2020-06-02

Föreningen Möllans Basement har ansökt om verksamhetsbidrag hos kommunstyrelsen om
1 021 984 kronor från och med sommaren 2020 till och med sommaren 2021. Ansökan omfattar
omkostnader för hela föreningens aktiviteter under perioden, inklusive lönekostnader.
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Möllans Basement beskriver sin verksamhet med att de ”vill skapa trygghet och säkerhet i
Malmö stad genom brottsförebyggande och socialt arbete”. Vidare skriver de att Möllans
Basement är en mötesplats och ett nätverk med primärt fokus på att slussa ungdomar till jobb.
Målgruppen för verksamheten är ungdomar upp till 25 år, i synnerhet sådana ”som andra inte får
tag på”, som de skriver. Under 2019 hade man 186 medlemmar, varav 70 % tjejer och 30 %
killar.
Mellan åren 2015 – 2019 har de, enligt egen statistik, hjälpt 300 ungdomar till arbete, praktik eller
studier.
Möllans Basement arbetar med fyra områden:
-

Kunskap, hälsa och social utveckling
Mänskliga rättigheter och jämställdhet
Hållbar utveckling
Ekonomisk utveckling

Föreningen redogör i ansökan för de olika projekt som hittills varit delar av verksamheten. Bland
annat kan nämnas att de haft trygghetsskapande aktiviteter, insatser kring entreprenörskap,
sommar- och vinteraktiviteter (exempelvis resa till Liseberg och skidåkning).
Möllans Basement har ett flertal samarbetspartners, bland annat Internationella
Kvinnoföreningen (IKF), Polismyndigheten, Malmö Live och stadsbiblioteket.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan från Möllans Basement. De
huvudsakliga orsakerna till det är:
-

Föreningen menar att de utgör ett komplement till den kommunala verksamheten,
däribland fritidsgårdar. Vid samtal med ansvarig för Malmös fritidsgårdar på
fritidsförvaltningen framkommer dock att det inte finns någon dialog med Möllans
Basement.

-

Stadskontoret har haft möte med företrädare för Möllans Basement och bett dem om att
komplettera sin ansökan, bland annat med förtydliganden kring syfte, målgrupper, tankar
om långsiktiga effekter – och inte minst, vad pengarna från kommunstyrelsen ska
användas till. Stadskontoret menar att föreningen fortfarande inte svarar på dessa frågor.
I deras ansökan redogör de i stort sett bara för vilka aktiviteter de tidigare haft, inte så
mycket om vad de vill göra framåt. Med andra ord är det svårt att tolka vad föreningen
söker pengar för.

-

Föreningen beskriver att de arbetar utifrån fyra tematiska områden, vilka är nämnda
ovan. Det framkommer dock inte hur föreningen jobbar med dessa eller hur man avser
att mäta effekter/framgång av sitt arbete.

Ansvariga
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