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Arbets- och företagsnämnden

Beslut om återkrav projektbidrag för inkludering
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att återkräva de beviljade beloppen:
- 197 100 kronor i projektbidrag från den ideella föreningen Made By Aya för utförande
av projekten ”Journalistik som öppnar dörrar” samt 100 000 kronor för utförande av
projektet ”Kulturguide för nyanlända och ensamkommande”.
- 60 000 kronor i projektbidrag från den ideella föreningen Afrikanska nutida konst och
kulturföreningen för projektet ”Cykla & Simma lugnt i Nacka”.

Sammanfattning av ärendet
Den ideella föreningen Made By Aya har blivit beviljade projektbidrag för inkludering
med totalt 197 100 kronor för utförande av projektet ”Journalistik som öppnar dörrar”
samt 100 000 kronor för utförande av projektet ”Kulturguide för nyanlända och
ensamkommande”.
Den ideella föreningen Afrikanska nutida konst och kulturföreningen har blivit beviljade
projektbidrag för inkludering med totalt 60 000 kronor för projektet ”Cykla & Simma
lugnt i Nacka”.
Ovannämnda projekt har inte uppfyllt de kriterier som låg till grund för beslutet.
Ärendet
Bakgrund

Syftet med projektbidrag för inkludering är att nyanlända, ensamkommande barn och
Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför
arbetsmarknaden genom aktiviteter ska känna sig inkluderade, stärkta och få starkare
självkänsla. Civilsamhället kan spela en viktig roll i arbetet för inkludering och
integration av målgruppen. Möjligheten till möte med redan etablerade Nackabor stärks
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och möjliggör ett utökat nätverk, vilket i sin tur kan öka chanserna till en snabbare
etablering i det svenska samhället.
”Journalistik som öppnar dörrar”

Projektet Journalistik som öppnar dörrar har inte kunnat utföras under den period som
bidraget beviljats för. Made By Aya har regelbundet gjort justeringar, innan start samt
under projektets gång. Dessa justeringar har inte alltid kommunicerats till ansvarig
handläggare så informationen har inte uppdaterats löpande kring detta. Bidrag för
”Journalistik som öppnar dörrar” beviljades 2016 och Made By Aya uppgav ett
slutdatum på september 2019. Slutrapport inkom till kommunen först 8 januari 2020.
Verifikationer samt utlägg har inte redovisats. I ansökan uppgav Made By Aya att
omfattningen skulle vara 200 deltagare, i slutrapporten uppger de ett resultat på 70
ungdomar som intervjuat varandra och skapat artiklar.
”Kulturguide”

Projektet Kulturguide har inte genomförts i den omfattning samt tidsplan som bidraget
beviljats för. Made By Aya har gjort justeringar och inte uppdaterat ansvarig
handläggare löpande kring detta. Bidrag för ”Kulturguide för nyanlända och
ensamkommande” beviljades 2017 och slutrapporten har slutdatumet 31 december 2019
men inkom via mejl först 14 december 2020. Projektet avsåg att genomföra 100
matchningar, resultatet blev 50 matchningar. Made By Aya refererar i slutrapporten till
att de haft svårt med bemanning samt att de sökt andra bidrag som nekats. Ingen
ekonomisk sammanställning har inkommit.
”Cykla och Simma lugnt i Nacka”

Projektet Cykla och Simma lugnt i Nacka avsåg att bistå en mötesplats för etablerade
och nyanlända Nackabor som har behov av att lära sig cykla, simma och utveckla sitt
kreativa skapande. Genom att lära sig cykla och simma skulle deltagarna bli mer
inkluderade och självständiga. Ett annat syfte med projektet var att målgruppen skulle
hitta glädjen i konst och skapandet genom konstterapi: bearbeta sina upplevelser och
känslor genom att måla sin historia eller resa till Sverige. Föreningen har som syfte att
genom fysisk aktivitet och konst förena människor, skapa större sociala nätverk.
Projektets ambition var att nå 50 deltagare.
Bidrag för ”Cykla & Simma lugnt i Nacka” beviljades 2017 och hade slutdatumet 31
december 2018. Föreningen har trots påminnelser varken inkommit med slutrapport eller
ekonomisk sammanställning för projektkostnader.
Bedömning

Enligt riktlinjerna för projektbidrag för inkludering framkommer att:
- redovisning ska ske senast två månader efter genomfört projekt. Sökande ska vid
begäran kunna visa upp verifikationer på samtliga kostnader.

3 (3)

- Om redovisat antal deltagare är 75 procent eller mer av den planerade deltagarkvoten
betalas resterande 30 procent ut till föreningen. Det vill säga att föreningen har erhållit
100 procent av beviljat bidrag.
- Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat ändamål eller
eventuella villkor i beslutet inte har följts kan bidraget återkrävas.
Arbets- och företagsnämndens bedömning är att ovan redovisade projekt inte kunnat
utföras under den period som beviljade bidraget avsåg samt att de därmed inte uppfyllt
kriterierna för projektbidrag för inkludering.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för respektive förening.
Denna konsekvens bedöms som rimlig då kommunen arbetar på Nackabornas uppdrag
och därför behöver säkerställa maximalt värde för skattepengarna.
Konsekvenser för barn
Barnperspektivet har haft ett stort fokus vid beviljande av projektbidragen. I de projekt
där barn och ungdomar varit deltagare har dessa placerats i centrum, genom att de
engageras personligen, fått mötesplatser för nya kunskaper, vänner samt att nya
möjligheter getts.
I de andra fall där projektet avser aktiviteter för vuxna bedöms konsekvenserna för barn
vara positiva indirekt. Genom projekt har vuxna fått kännedom om samhället, nya
kontakter och utvecklat sin kunskap i det svenska språket. Det gynnar barn genom att
deras föräldrar, syskon eller andra släktingar integreras i sin nya hemkommun.
Handlingar i ärendet
1. Riktlinjer för projektbidrag för inkludering
2. Slutrapport för ”Kulturguide för nyanlända och ensamkommande”
3. Slutrapport för projektet ”Journalistik som öppnar dörrar”.
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