Hej Rafi!
Jag handlägger er ansökan om medel från kommunstyrelsen till Hoppa
Av. Har ett antal frågor som jag hoppas att du ska kunna hjälpa mig att
besvara:
1. I ansökan står det på något ställe att målgruppen är 10-23 år. På
annat ställe står det 13-23 år. Vilket gäller?
Målgruppen är mellan 10-23 år. Det andra är en felskrivning.

2. Tar ni registerutdrag på de personer (mentorer och socionomer)
som är i direkt kontakt med barn inom verksamheten?
Ja det gör vi, det ligger som en rutin både på nyanställda samt på årsbasis för
alla anställda att göra utdrag ur belastningsregistret på all personal. Sedan 15
år tillbaka arbetar vi enbart med positiva förebilder som inte har en kriminell
bakgrund, som ledare och mentorer i organisationen. Vi arbetar enbart med
personer som själva växt upp i socioekonomiskt svaga områden men har gjort
något bra av sina liv. Dessa är mentorer och coacher för de unga. Att arbeta
med positiva förebilder är en viktig del av vår metod.

3. Det står i ansökan att socialtjänsten har möjlighet att förmedla
individer som uppvisar normbrytande beteende till er. I vilken
utsträckning görs sådana förmedlingar, och på vilket sätt?
Sedan många år har vi en samverkan med socialtjänst och likaså frivården. Vi
arbetar framåt på att formalisera samverkan med socialtjänsten och hitta goda
former för detta. Hittills har vi genom socialtjänsten bland annat haft
ungdomstjänst hos oss. Vi har också fått individer till oss via socialtjänstens
avhopparinsats där man inte har kunnat bekräfta en hotbild och personen inte
har kvalificerat sig för att delta i insatser hos socialtjänsten. Likaså har vi i Sluta
Skjut fått arbeta med unga som deltagit i projektet och som sökt stöd hos oss
eller där vi arbetat uppsökande med dessa samtidigt som de är med i Sluta
skjut. Genom frivården har vi haft unga på samhällstjänst där de parallellt
deltagit i våra stödinsatser. Likaså har unga efter frivårdens insatser kunnat få
fortsatt stöd hos oss för att inte återfalla i brottslighet.
I dagsläget pågår samtal med socialtjänsten för hur vi kan samverka, avgränsa
och formalisera vårt samarbete i flera verksamheter. Flammans ingångspunkt
är att vi arbetar förebyggande, tidiga insatser med unga som inte redan
hamnat hos socialtjänsten och lever med normbrytande beteenden och
destruktiva livsstilar, framförallt är i riskzon för kriminalitet. För de som finns
inom socialtjänsten redan, erbjuder vi stöd på fritiden för att komplettera
socialtjänstens egna insatser. Vi arbetar också med att orosanmäla och

förmedla vidare unga till socialtjänsten. Vi arbetar så kallat ”i det fria” på ungas
egna termer, på fritiden, kvällar, helger.
4. Kan ni utveckla hur ni specifikt arbetar med tjejer som hamnat i
destruktiva miljöer? Det står i ansökan att ni erbjuder särskild
verksamhet för denna grupp.
Vi möter unga tjejer på våra mötesplatser, genom våra verksamheter och
genom vårt uppsökande arbete som lever destruktiva livsstilar, har
missbruksproblematik, medberoende problematik, ligger i riskzon för
kriminalitet eller själva är aktivt kriminella. Vi ser också unga tjejer som håller
på med Sugardating där de riskerar att exploateras.
Vi arbetar med ett evidensbaserat program för att stödja unga tjejer främst
individuellt men i en del särskilda fall i gruppform. Programmet går ut på att
stödja unga tjejer att komma ifrån den destruktiva livsstilen, lära känna sig
själva bättre och utmana tankar, känslor och beteenden. Vi har särskilda
personer hos oss som arbetar med tjejerna. De är själva kvinnor, utbildade
inom dessa ämnen och agerar mentorer. Vi kan även stödja tjejerna vidare till
andra instanser för vidare stöd, såsom socialtjänsten eller tjejjourer.
Även här arbetar vi tidigt förebyggande, vilket innebär att vi träffar tjejer med
viss problematik och arbetar främjande och förebyggande med dessa för att de
inte ska gå vidare in i tyngre problematik.

5. Hur många inskrivna individer har ni i Hoppa Av just nu? I
ansökan skriver ni 75 personer, men den siffran är vad jag
förstår från april 2020.
En årsrapport kommer att sammanställas och lämnas efter projektåret är slut,
vilket är efter 2020-12-31. Kortfattat kan vi nämna att trots Coronaåret som
varit hittills har vi haft ett väldigt bra arbete med de unga vi möter och uppnått
goda resultat. Ytterligare unga har tillkommit programmet under hösten och en
del har skrivits ut, då de uppnått målen, däribland en hel del som fått stöd med
att komma in på arbetsmarknaden. Men en fullständig rapport kommer efter
året är slut. Vi kommer landa på ca 120-130 unga personer som fått olika typer
av stödinsatser bort från riskgrupp eller aktiv kriminalitet i åldrarna 10-23.

6. Jag skulle också gärna ha en lite mer detaljerad redovisning av
hur många ungdomar som fanns inskrivna i programmet under
2019, vilka resultat ni sett etc. Hur många fullföljde programmet?
Har ni deltagarna uppdelade på kön så vore det också bra att få
ta del av.
Som i tidigare fråga, sammanställer vi detta från alla mentorer, verksamheter
och programmets olika delar i Malmö, först efter året är slut, då vi ännu

befinner oss i det. Men preliminärt som nämnt uppskattar vi att landa på enbart
individinsatserna på ca 120-130 unga totalt i programmet under året. En del
har skrivits ut då de uppnått målen, andra är på god väg. Det är inte alls klart,
men siffrorna vi ser kring uppnådda mål ser väldigt bra ut. Detta för att det är
en bra målgrupp att arbeta med i det tidigt förebyggande arbetet. De är unga,
påverkbara och har inte kommit långt i sin destruktiva livsstil vilket ger ökade
möjligheter att med få resurser bryta beteenden och skapa goda möjligheter. Vi
ber om att få återkomma i årsrapporten till könsfördelning och mer exakta
siffror och resultat.

Ni söker ju i huvudsak medel för att täcka lönekostnader för en socionom samt
timanställda mentorer. Hur fungerar det i verksamheten, handleder
socionomen mentorerna i deras arbete eller hur ser det ut?
Det stämmer att vår socionom handleder alla mentorer och coacher men arbetar
även själv i direktinsatser med de unga hos oss. Till Hoppa Av har vi en väldigt
kompetent och erfaren socionom med över 20 års arbete bakom sig i både Sverige
och internationellt där personen har arbetat aktivt med unga i gängmiljöer och
kriminalitet.
Socionomen säkrar att kvaliten är hög på det vi gör, att vi arbetar metodiskt och
håller i handledningen. Vi har ett 20-tal mentorer som arbetat länge med dessa frågor
som arbetar tillsammans med socionomen.
Utöver dessa medel vi söker hos kommunstyrelsen för dessa anställda, har vi
ytterligare anställda som stödjer de unga, som är beteendevetare,
konflikthanteringsspecialister osv. Dessa anställda är också med i programmet
Hoppa Av, men för dessa har vi inte sökt finansiering hos KS i Malmö utan de arbetar
redan i organisationen med andra delar och kan stödja även detta.

