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Ansökan från Flamman SFC om ekonomiskt stöd för 2021-2022

STK-2020-1073
Sammanfattning

Föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum har skickat en ansökan till
kommunstyrelsen om verksamhetsstöd för att kunna göra Safe Space till en permanent
verksamhet i Malmö.
Verksamheten Safe Space startades upp 2017 med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden
med syftet att förebygga radikalisering bland ungdomar, samt att stödja de unga som på ett
eller annat sätt kommit i kontakt med radikaliseringssfärer eller våldsbejakande miljöer. Safe
Space arbetar också för att öka kunskapen kring radikalisering och våldsbejakande extremism
bland yrkesverksamma inom stadens föreningar, myndigheter och organisationer som
kommer i kontakt med ungdomar i riskzon i sitt arbete.
För att starta upp Safe Space på permanent basis och fortsätta utveckla verksamheten söker
man stöd om 1 500 000 kronor för 2021 samt 1 500 000 kronor för 2022. Flamman Socialt
Förebyggande Centrum söker detta bidrag främst för att täcka personal- och lokalkostnader.
Stadskontorets samlade bedömning är att Safe Space är en verksamhet som är ett viktigt
komplement till kommunens egna insatser i området. Stadskontoret föreslår därför att
kommunstyrelsen beviljar ansökan från Flamman.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrums
ansökan om stöd på 1 500 000 kronor för 2021 med finansiering från
kommunstyrelsens anslag om projekt och utredningar.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget på 1 500 000
kronor till föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum i kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2022 genom att medel överförs från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar till kommunstyrelsens anslag för stadigvarande
medlemsavgifter och bidrag.
3. Kommunstyrelsen begär att föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum
lämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning till stadskontoret senast i februari
2022.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att följa upp verksamheten Safe Space
och att återrapportera detta till kommunstyrelsen senast i april 2022.
Beslutsunderlag
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