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Verksamhetsberättelse 2019
2019 har varit ett händelserikt år för Flamman Socialt förebyggande där vi uppnått en betydande
expansion och utveckling av vår verksamhet.
Flamman Socialt förebyggande centrum arbetar för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och
unga, en dag i taget, och demokrati, jämlikhet och mångfald är grundstenarna i all verksamhet.
Vårt fokus ligger främst vid normbrytande beteende och att erbjuda både förebyggande insatser och
stöd för unga samt yrkesverksamma och anhöriga runt dem.
Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån evidens och senaste forskning, allt för att säkra att vår
organisation erbjuder stöd och insatser av hög relevans och kvalitet. Vi har ett intersektionellt och
tvärsektoriellt förhållningssätt och strävar hela tiden efter att tillsammans med offentliga sektorn,
näringslivs- och civilsamhällesaktörer driva fram en positiv samhällsutveckling med unga i fokus.
Organisationen har under 2019 drivit flera stora och ett antal mindre projekt/verksamheter och
jobbat aktivt för att göra dem till långsiktiga verksamheter. Vi har också beviljats stöd för flera nya
satsningar.
Nedan beskrivs i huvudsak de verksamheter vi drivit under året.
SafeSpace Ett treårigt projekt med finansiering från Arvsfonden som startade 2017. Projektet arbetar
förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism hos unga och är ett samarbete med
bland annat Malmö Stad och Polisen i Malmö. Några exempel på vad vi gjort 2019:
•
•

•
•
•

Samarbetat med gymnasieskolor i Malmö kring återkommande insatser och utbildningar för
elever och personal.
Utbildat yrkesverksamma och unga i Malmö och Skåne. Exempel på det är olika
gymnasieskolor runt om i Skåne, polisen, Malmö stad, kriminalvården, Lunds Universitet,
Malmö Universitet och yrkesverksamma så som kuratorer, rektorer, socionomer och
psykologer.
Utfört fältarbete i Malmö och byggt nätverk med unga och organisationer.
Stöttat unga genom vårt mentorskapsprogram.
Anordnat ”En kväll mot extremism” tillsammans med teatergruppen Ung utan pung och
deras föreställning ”Varför så x-trem”, med en publik på över 200 personer.

High Stakes Ett treårigt projekt som arbetar förebyggande mot spelproblem bland unga, finansierat
av Arvsfonden. Projektet startade 2016 och avslutades med goda resultat i februari 2019. Några
exempel på vad vi gjort 2019:
•

Vårt arbete mot spelproblem fortsatte under 2019 genom utbildningsinsatser och
informationsspridning för både unga och yrkesverksamma, där vi under året deltog på flera
nationella konferenser, anordnade av bland annat Länsstyrelsen och Stockholms universitet.
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•
•

Flamman Socialt förebyggande centrum sitter nu med i Länsstyrelsen Skånes arbetsgrupp
kring spelproblem.
Arbetet kring spelproblem fortsätter också genom vår nya verksamhet Cirkus Gaming
(närmare beskrivet nedan)

Hoppa Av Verksamheten jobbar förebyggande och stöttande till unga som ligger i riskzonen för att
bli, eller som redan är, involverade i kriminalitet utifrån Flammans metod FFFSER. Några exempel på
vad vi gjort 2019:
• Rekryterat ungdomar i riskzonen för kriminellt beteende för att främja avhopp.
• Erbjudit samtal, coaching och positiva aktiviteter för deltagare.
• Samverkat med andra civilsamhällesorganisationer och kommunen för att ta fram ytterligare stöd
för ungdomar.
• I november 2019 beviljades Hoppa av finansiellt stöd från Kommunstyrelsen i Malmö.

Släpp Loss Kulturen. Ett treårigt kulturprojekt finansierat av Kulturrådet som startade i december
2016 och avslutades i december 2019. Släpp Loss Kulturen syftar till att lyfta platsspecifik kultur på
boendes villkor samt göra kultur mer tillgängligt för boende. Några exempel på vad vi gjort 2019:
• Anordnat ”pop-up” föreställningar utomhus i området där vi bjudit boende på musik, dans och mat.
• I juni anordnades en stor områdesfest av, för och med boende där boende i området uppträdde
med musik och dans framför en publik på ca 300 personer.
• Anordnat workshops inom dans och musik, samt samarbetat med teatergruppen JaLaDa där unga
hjälpt till att skapa innehåll, scenografi och kostym till föreställning Culture Overload som har
premiär under 2020.
Min Röst Ett demokratiprojekt med finansiering från MUCF, som jobbar med ungdomar som vill
jobba anti-rasistiskt inom områdena politik, media och civilsamhället.
Några exempel på vad vi gjort 2019:




Fortsatt stärka ungas kunskap kring strukturell rasism och presenterat verktyg för att arbeta
mot rasism. Detta har bland annat gjorts genom utbildningar med representativa föreläsare
som Malmö Mot Diskriminering och Sara Delshad, journalist och grundare av Muslimska
feminister.
Beviljats stöd för ett tredje projektår med Min röst, som startade höst 2019, där vi fokuserar
på fördomar och rasism mellan minoritetsgrupper.

Radikalisering Online. Ettårigt projekt för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
finansierat av MUCF. Under 2019 har vi bland annat:




Tagit fram underlag för och utvecklat Sveriges första digitala plattform mot våldsbejakande
extremism, med syfte att stärka unga att kunna stå emot våldsbejakande propaganda på
nätet.
Arbetat med och stöttat 250 unga i arbetet mot radikalisering och VBE.
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Projektet har fått vidare finansiering från Arvsfonden.

Framtidsfabriken. En omfattande verksamhet som drivs bland annat med stöd från MUCF.
Under 2019 har Framtidsfabriken bland annat:






Inlett ett samarbete med Stena fastigheter som innefattar trygghetsskapande insatser i flera
av deras bostadsområden i Malmö.
Vidareutvecklat samarbete med MKB Fastighets AB där vi bland startat upp fysisk
verksamhet på Kroksbäck. Lokalen invigdes med uppträdande i oktober 2019 och
representanter från såväl politiken som civilsamhället fanns på plats.
Trygghetsteam har fältat veckovis i flera bostadsområden i Malmö och anordnat aktiviteter
med fokus på trivsel och att skapa ägandeskap och samhörighet bland boende.
Kontinuerlig uppsökande verksamhet och insatser riktade mot unga i riskzon.

Me too. Kortare projekt för arbete mot sexuella trakasserier och för att öka kompetensen inom sex
och samlevnadsundervisningen i skolan, finansierat av Skolverket. Avslutat under 2019.
Under projektet höll vi bland annat föreläsningar och workshop i gymnasieskolor om sexuella
trakasserier och hur det kan motverkas. Arbetet utmynnade även i en metodhandbok riktad till
yrkesverksamma.
Nya projekt
Under 2019 beviljades Flamman Socialt förebyggande centrum stöd för flera nya verksamheter.
Samtliga är kortfattat beskrivna nedan:
Cirkus Gaming, verksamhet som syftar till att sprida kunskap om hur gambling och gaming växer
samman och att främja hälsosamt datorspelande bland unga. Beviljades under våren 2019 ett
treårigt stöd från Arvsfonden.
Extremkoll, verksamhet som arbetar för att ge unga kunskap och verktyg för att stå emot
våldsbejakande propaganda och extremism på nätet. Projektet ska utveckla en digital plattform med
hemsida och sociala medier riktade till unga, samt erbjuda kunskapsstöd och rådgivning till anhöriga
och yrkesverksamma. Beviljades under våren 2019 treårigt stöd från Arvsfonden.
ESS, verksamhet som syftar till att stärka arbetet med värdegrund i skolor och föreningsliv, genom att
skapa en gemensam plattform med utbildningar kring värdegrundsfrågor tillsammans med unga,
pedagoger och civilsamhälle. Beviljades under våren 2019 treårigt stöd från Arvsfonden.
Sluta hata!, Projekt som syftar till att motverka hot och hat i det offentliga samtalet, genom att
stärka unga att vilja och våga ta plats i den offentliga debatten och motverka hot, hat och
kränkningar bland unga i exempelvis skolmiljöer. Beviljades under höst 2019 ettårigt stöd från MUCF.

Utöver vårt arbete med våra olika verksamheter har Flamman etablerat nya samarbeten och arbetat
för att stärka vårt tvärsektoriella nätverk genom att bland annat etablera samverkan med universitet,
myndigheter, fastighetsbolag, civilsamhällesorganisationer och kommuner i Skåne. Vi har fortsatt
deltagit i nationella och internationella sammanhang samt fortsatt fokuserat på kompetensutveckling
för organisationens personal i form av interna och externa utbildningar.

info@flammanmalmo.se | Carl Gustafs Väg 40, 214 21 Malmö

flammanmalmo

flammanmalmo.se

Flamman Socialt förebyggande centrum
Vidare har organisationen haft ett stort socialt arbete med barn och unga i hela Malmö, Skåne och i
delar nationellt. En hel del stödinsatser har genomförts med våra målgrupper utöver det arbetet som
sker i projekten.
Vi har lanserat en ny hemsida och en samlad Facebook och Instagram-kanal.
Vi har också mottagit två prestigefulla priser under 2019.
På Malmö stads föreningsgala mottog vi Malmö Ideellas pris för Årets föreningsinsats 2018. Under
hösten 2019 mottog vi Oscars priset för Årets folkbildningsinsats från Landshövdingen i Skåne.
Vi kan med stolthet blicka tillbaka på ett år där vi uppnått resultat långt över våra förväntningar. Vi
har vidareutvecklat och breddat vår verksamhet, etablerat långsiktiga samarbetet och spridit vårt
arbete nationellt och internationellt. Framför allt har vi nått ut till betydligt större antal unga än
något tidigare år och erbjudit dem utbildningar och stöd i allt från att lämna kriminalitet,
spelproblematik och att komma ut till arbete och studier.

Styrelsen/Flamman Socialt förebyggande centrum.
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