Flamman Socialt Förebyggande Centrum

Bakgrund och Resultat
Hoppa Av
Flamman ungdomarnas hus har bedrivit socialt inriktad brottsprevention via
olika projekt sedan 2002. Hoppa Av i sin nuvarande form har växt fram under
många år av praktiskt arbete med unga kriminella samt via inhämtning av
forskningsbaserad kunskap på området. Tidigare projekt har finansierats av
Malmö stad, brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor (MUCF). Nedan följer en beskrivning av dessa projekt samt
resultaten av de insatser som gjorts.
Vi bestämmer: Projektet finansierades av Malmö stad via storstadsavtalet med
inritning på tillväxtperspektiv och beviljades år 2002. Projektet som pågick under
ett år var ett samarbete mellan Flamman och Afghanska föreningen. Målet var
att skapa ett ungdomscenter för att motverka droger, våld och kriminalitet.
Resultat: Ökad tillströmning av ungdomar till verksamheten som deltog i olika
positiva aktiviteter istället för att röra sig ute i området. Vandaliseringen i
området minskade under projekttiden.
Nej till droger, våld och kriminalitet: Projekt finansierat av BRÅ. Målgrupp
ungdomar 12–19 år. Projektet pågick under 2005. Mål var att skapa en
meningsfull fritid för unga som annars riskerade att hamna i destruktiva miljöer
och beteenden. Aktiviteter inkluderade föräldramöten, möten för ungdomar
med föreläsningar (t.ex. anti-droger och anti-rökning). Ungdomar fick skapa en
egen film och musikvideo. Helgutflykt till stuga med grupparbeten. Samverkan
med SDF Hyllie, Nattvandrare, Kroksbäck fältgrupp, ABF i Malmö, Studie
främjandet, socialtjänsten i Hyllie samt polisen. Resultat: Stor ökning av
ungdomar till föreningen och mindre ungdomar som drev runt ute i området. Ett
konkret resultat av detta var att videobutiken som haft stora problem med att
ungdomar störde verksamheten lämnades ifred. Man kunde också se en
minskning i vandalisering av t.ex. trappuppgångar. Enkäter skickades ut till
ungdomar och föräldrar i området och dessa indikerade en märkbart positiv
förändring i attityder och tankar om området. Polisens statistik från 2005 visade
på en minskning av bilinbrott, lägenhetsinbrott, våldsbrott och avtagande
droghandel bland ungdomar i lägre åldrar. Under denna tidsperiod var Flamman
den enda fritidsgården i hela stadsdel Hyllie.
En andra chans: Projekt finansierat av BRÅ. Projektet inleddes med en
kartläggning av situationen för ungdomar i stadsdel Hyllie för att få fram en
problembild. Därefter skapades ett mentorskapsprogram där positiva förebilder
visade vägen för ungdomar i riskzon för- eller i kriminalitet i åldern 12–20 år.
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Programmet följde en struktur där ungdomar i riskzon aktivt söktes upp följt av
en kartläggning av behov, vilket slutligen resulterade i en individuell åtgärdsplan.
Avslutningsvis skrevs ett kontrakt mellan mentor och ungdom. Kontraktet var
inte på något sätt juridiskt bindande, men etablerade ett förtroende mellan
mentor och ungdom där båda åtog sig att göra allt för att uppfylla den
individuella planen. Samverkan med polisen, SDF Hyllie, MKB fastigheter och
kriminalvården. 15 mentorer och 20 ungdomar medverkade. Av ungdomarna var
8 personer över 18 år. Resultat: 2 ungdomar över 18 år fick heltidsjobb och
ytterligare 3 ungdomar fick deltidstjänster. 2 ungdomar fick anställning på
Flamman. 2 ungdomar återgick till studier och en ungdom gjorde samhällstjänst
på Flamman. Flera ungdomar fick timanställningar. 2 killar slutade använda
droger och gick frivilligt med på kontinuerliga drogtester. 3 av ungdomarna fick
ett arbete, men klarade inte av att sköta detta trots stöttning från mentorn.
Hoppa Av Nu: Är en vidareutveckling av arbetssättet som användes i projektet
”En andra chans” där ungdomar följer ett strukturerat program med stöttning
och coachning av en mentor. Hoppa Av Nu har finansierats i tre omgångar av
MUCF. Första projektet startade 2013.
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Resultat år 1: 85 ungdomar ingick i programmet och matchades ihop
med en mentor. I programmet ingick positiva aktiviteter och föräldrastöd
för att öka föräldrarnas engagemang. I samarbete med
arbetsförmedlingen fanns en jobbcoach på plats på Flamman en dag i
veckan, vilket resulterade i att många unga kom ut i jobb eller praktik.
Samtliga 85 ungdomar fick fylla i ett frågeformulär vid starten av projektet
och 90% svarade då ”ja” på frågan om de begått ett brott de senaste tre
månaderna. Vid projektets slut hade denna siffra sjunkit till 20%.
Resultat år 2: 55 ungdomar deltog i programmet och av dessa slussades
38 vidare till jobb eller studier. 23 ungdomar fick gå en lärlingsutbildning
via arbetsförmedlingen, 2 kom in på en högskoleutbildning, 4 började på
Komvux, och 9 ungdomar fick en anställning.
Resultat år 3: Totalt 92 unga fick ta del av insatser i Hoppa Av Nu och av
dessa kunde totalt 36 personer slussas vidare ut i jobb. Sammanlagt 27
ungdomar genomgick hela programmet på ett år, varav 13 fick ett arbete
och lyckades lämna kriminalitet.
Resultat år 4: Totalt 32 ungdomar genomgick programmet, varav 23 gick
vidare till jobb eller studier. Dessutom nådde projektet ut till över 300
unga via föreläsningar, workshops och andra event med syfte att
förebygga ungdomsbrottslighet.
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