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STK-2020-941
Sammanfattning

Boost by FC Rosengård ansöker hos kommunstyrelsen om ett extra verksamhetsbidrag för
2020-2021. Ansökan avser 2 500 000 kronor för 2020 och 4 720 000 kronor för 2021.
Mot bakgrund av att arbetsmarknads- och socialnämnden, med anledning av coronapandemin,
tillförts 100 miljoner kronor extra i syfte att stärka arbetet med att få fler Malmöbor i arbete
föreslår stadskontoret att ansökan hänskjuts till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ansökan från Boost by FC Rosengård om
verksamhetsbidrag 2020-2021 till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Boost by FC Rosengård
Ärendet

SIGNERAD

2020-08-04

Den ideella föreningen Boost by FC Rosengårds grundidé är att fylla ett identifierat glapp i det
stöd som samhället ger till arbetslösa unga vuxna. Genom förberedande och motiverande
insatser rustas unga för att ta sig vidare till anställning eller utbildning, med målet att dessa ska
leda till en hållbar och varaktig försörjning. Varje arbetssökande ges ett skräddarsytt stöd inom
områden som hälsa, betyg, motivation eller hjälp att komma i kontakt med vård eller annan
specifik stödinsats. Allt stöd ges parallellt med ungdomens arbetssökande. Verksamheten
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fokuserar också på matchning till anställning eller utbildning. Arbetet sker i nära samverkan med
framförallt Malmö stads arbetsmarknadsavdelning inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen (AMA) samt Arbetsförmedlingen. Boost by FC Rosengårds insatser fungerar
kompletterande till de offentliga insatserna.
År 2015 startades det omfattande ESF-projektet Boost By FCR II, som under sina första fyra år
bedrevs utan kontant stöd från vare sig Malmö stad eller Arbetsförmedlingen. Under projektets
femte år gick arbetsmarknads- och socialnämnden in med medfinansiering efter att ha rekvirerat
medel från kommunstyrelsen.
Under 2019 startade Boost by FC Rosengård två nya projekt som delvis var tänkta att ersätta
Boost By FCR II; Match och Support. Genom projektet Match ges ett utökat stöd till unga vuxna
med psykisk ohälsa, i syfte att stärka deltagarnas självkänsla och motivation som ett led i att
kunna närma sig arbetsmarknaden. Arbetet sker bland annat genom ett tolv veckor långt
motivationsstärkande program där fokus ligger på värderingar, drivkrafter, inlärning och
självledarskap. Projektet Support är en vidareutveckling av den så kallade Boost-metoden som
utvecklades inom Boost By FCR II. I projektet ges ett skräddarsytt stöd till arbetssökande unga
vuxna, främst utrikes födda och de utan gymnasieexamen. Fokus ligger på att få målgruppen att
slutföra gymnasiestudierna, bli bättre på att fungera i grupp och förbereda sig inför arbetsliv eller
fortsatt utbildning. Stor vikt läggs vid jobbsökarfärdigheter och social kompetens. I både Match
och Support finns Malmö stad med som medfinansiär och samverkanspart. Malmö stad finns
representerade i såväl projektens styrgrupp som i dess verksamhetsråd. Projekten löper till 2021,
och målsättningen är att de båda projekten ska leda till att 535 unga arbetssökande blir
självförsörjande.
Boost by FC Rosengård anger i sin ansökan att projekten Match och Support i praktiken endast
delvis har kunnat ersätta projektet Boost by FCR II, som alltså avslutades under 2019. Därmed
anger föreningen att flera av de tjänster och kostnader som bedöms behövas för att skapa en
helhet i verksamheten nu står utan finansiering. Vidare har ESF signalerat att nya projektmedel
sannolikt inte kommer att utlysas förrän under 2022, vilket innebär en risk för
finansieringsglapp. Därtill anges i ansökan att de ekonomiska villkoren hos ESF försämrats för
idéburna projektägare, med lägre eller begränsad ersättning för alla backoffice-kostnader (som till
exempel övergripande ledningsfunktioner, ekonomisk styrning, information, kommunikation
etc). Detta innebär att den verksamhet som bedrivs inom projekten Match och Support blivit
mer sårbar än i Boost By FCR II, eftersom att de kräver en bakomliggande stödstruktur som i
stor utsträckning måste finansieras med andra medel än från ESF. Till detta beskriver Boost by
FC Rosengård i sin ansökan att de stora förändringar som just nu sker på arbetsmarknaden med
anledning av coronakrisen slår extra hårt mot de målgrupper som projekten Match och Support
vänder sig till.
Utgångspunkten har enligt Boost by FC Rosengård varit att söka ekonomiskt stöd hos andra
aktörer än Malmö stad, då kommunen (genom kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
socialnämnden) redan medfinansierar projekten Match och Support. I ansökan uppges dock att
utlysningarna hos många andra myndigheter, stiftelser och fonder minskat i omfattning på grund
av att finansiärerna själva fått försämrade ekonomiska förutsättningar på grund av
coronapandemin. Även tilltänkta CSR-samarbeten med olika företag har bordlagts med
anledning av coronakrisen.
Boost by FC Rosengård har vidtagit ett antal kostnadsbesparande åtgärder genom framförallt
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personalneddragningar, men uppger att det ändå saknas finansiering för att på ett ändamålsenligt
sätt kunna upprätthålla verksamheten. Med anledning av detta ansöker föreningen om ett
tillfälligt verksamhetsbidrag hos kommunstyrelsen i Malmö om 2 500 000 kronor för 2020 och
4 720 000 för 2021.
Befintlig finansiering från Malmö stad
Under 2018 rekvirerade arbetsmarknads- och socialnämnden 3 000 000 kronor från
kommunstyrelsen för kontakt medfinansiering av ESF-projektet Boost by FCR II (STK-2018590), i syfte att överbrygga det finansieringsglapp som uppstått mellan ESF:s utlysningar. I
samband med detta upprättades också en avsiktsförklaring mellan arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och Boost By FC Rosengård avseende både medfinansieringen och
samverkan.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade under 2018 att bevilja projektet Match kontant
medfinansiering om 3 000 000 kronor årligen för år 2019, 2020 och 2021 (ASN-2018-6838).
Under 2019 beviljades projektet Support 750 000 kronor som kontant medfinansiering av
kommunstyrelsen, ur anslaget för Jobbpakten (STK-2019-1091). Ett samarbetsavtal upprättades
i samband med detta mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Boost by FC
Rosengård, då det bedömdes att det fanns anledning att stärka samarbetet mellan parterna även
inom ramen för Support. Kommunstyrelsen beslutade också att en eventuell fortsatt
medfinansiering skulle beaktas i budget 2020 respektive 2021 under förutsättning att projektet
följer planering enligt projektansökan.
Stadskontorets bedömning

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juli 2020, med anledning av coronapandemin, att anslå 100
miljoner kronor extra till arbetsmarknads- och socialnämnden i syfte att stärka
arbetsmarknadsinsatserna. Av beslutet framgår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska
beakta Boost by FC Rosengårds behov av extra verksamhetsstöd i hanteringen av dessa medel.
Med anledning av detta bedömer stadskontoret att föreliggande ansökan bör hänskjutas till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Vad gäller projektet Support, som kommunstyrelsen medfinansierar sedan 2019, kommer en
fortsatt projektmedfinansiering för 2020 och 2021 från kommunstyrelsens sida att hanteras i
separat ärende.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

