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Arbets- och företagsnämnden

Avslutade projekt inom projektbidrag för inkludering
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
År 2017 utlystes projektbidrag för inkludering.
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 har spelat en viktig roll i arbetet för inkludering och integration av
målgruppen. Bedömningen av ansökningarna har utgått ifrån riktlinjerna för
projektbidrag för inkludering. Helheten i projektens möjlighet till integration, ett vidgat
personligt nätverk samt en ökad möjligheten arbete har även legat till grund för
bedömningen. Projekten bedrivs utifrån frivilligt deltagande.
Under 2019 beviljades 7 ansökningar om projektbidrag för inkludering till den totala
summan av 981 875 kronor.
Alla sju projekt har avslutats och visar goda resultat i att uppnå projektbidragets syfte att
skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla det svenska språket, öka delaktigheten i
samhället, samt att skapa möten mellan nyanlända och etablerade nackabor.
Ytterligare fyra projekt som beviljades bidrag under perioden 2017–2019 har avslutat
sina projekt, tre av dessa redovisar en lägre uppfyllnadsgrad av projektbidragets syfte.
Dessa projekt har redovisat svårigheter att nå deltagare och personalfrånvaro som
kommit att påverka projektet. Vidare har justeringar gjorts och andra medel sökts som
gjort att fokus på projektmål tappats.
Ärendet
Under 2017 utlyste arbets- och företagsnämnden ett projektbidrag för att främja
integration och inkludering. Målgruppen var nyanlända nackabor, ensamkommande barn
och personer med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför
arbetsmarknaden (nedan målgruppen). Bidraget kunde sökas av främst föreningar, men
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även musikskolor som hade avtal med Nacka kommun. Syftet var att målgruppen genom
aktiviteter skulle känna sig inkluderade, stärkta och få starkare självkänsla. Men också få
ett utökat socialt nätverk med etablerade medborgare, vilket kan leda till en snabbare
bostad- och arbetskarriär.
18 december 2019 beslutade arbets- och företagsnämnden att lägga ned Projektbidrag
för inkludering och slutrapporter för alla projektet har avvaktats inför denna redovisning.
Detta innebär att sedan 1 januari 2020 har inga nya beslut tagits för projektbidrag för
inkludering.
Redovisning avslutade projekt

Made By Aya (tidigare Animal Spirit) som beviljats bidrag för tre projekt mellan
perioden 2017–2019, har avslutats och nu redovisat sina projekt. Projekten har totalt
blivit beviljade totalt 347 100 kronor, varav 297 825 kronor av dessa är utbetalda.
Miljöverkstan Flaten beviljades bidrag under december 2018 och startade sitt projekt
2019. Totalt belopp var 199 320 kronor.
Under 2019 beviljades 7 ansökningar om projektbidrag för inkludering till den totala
summan av 981 875 kronor. Fram till den 10 december 2020 har alla dessa projekt
avslutats.
Nacka församling - Utbyte i ord och handling genom Öppen dörr
Projektet var integration på flera olika nivåer, dels samtalsgrupp för kvinnor med olika
språkbakgrund och erfarenheter men även etablerade svenska kvinnor. Tillsammans
delade de frågor om hälsa, rättigheter, skyldigheter och erfarenheter av föräldraskap,
våld i nära relationer, samhällsfrågor och annat som berör deras liv. I nästa steg
planerades även samtalsgrupp för män med liknande inriktning. Den andra inriktningen
på projektet var praktiskt stöd till nyanlända familjer som kommer till Nacka genom
gåvor av möbler och husgeråd som samlas in och fördelas genom volontärer.
Samtalsgrupper: Etablerade svenskar 20 personer. Nyanlända 15 personer. De etablerade
svenskarna har haft kontakt vid ca 10-12 tillfällen och nyanlända vid 3 tillfällen. Gåvor:
Varje vecka har volontärerna mötts under perioden mars-juni, september-december.
Under juli-augusti sporadiskt. 100 % av de nyanlända personerna har erbjudits/fått hjälp
under perioden.
Fisksätra Museum- Röster som växer- skapa sammanhang för hållbar inkludering
I Projektet Röster som växer - skapa sammanhang för hållbar inkludering, har museet
haft totalt 23 öppna "Kreativa språk caféer" med konstnärliga skrivarworkshops med
fokus på berättande och olika berättarformer, en grupputflykt till Nordiska museet och
en öppen föreläsning med författaren Ali Zardadi.
På individnivå, har det inneburit att enskilda kvinnor som ännu inte kommit in på den
svenska arbetsmarknaden har fått möjlighet att förbättra sina svenska språkkunskaper
samt knutit nya kontakter med de övriga deltagarna. På gruppnivå, har varje
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språkcafétillfälle utgjort ett tryggt rum i vilket deltagarna har diskuterat ämnen som de
själva initierat och lyft frågor som de vill ha svar på. De har också utökat och skapat
relationer till personer med andra livserfarenheter samt delat erfarenheter med andra i
samma livssituation. Fisksätra Museum har sett att projektet handlar om empowerment i
flera steg och att projektet bidrar till att stärka deltagarnas självkänsla

Nacka Simsällskap – Känn dig trygg i vattnet
Nacka Simsällskap har hyrt Nacka simhall och ibland även Näckenbadets
ersättningsbassäng för att kunna bedriva sitt projekt med simundervisning för kvinnor.
På grund av Covid -19 fick projektet ta ett uppehåll under våren för att sedan fortsätta
igen augusti-oktober. Målgruppen har varit unga tjejer samt kvinnor som saknar
vattenvana eller av olika anledningar har rädsla för vatten. Ryktet kring simkursen spred
sig fort och oerhört många kvinnor ville delta. Bortsett ifrån att många kvinnor nekades
deltagande på grund av platsbrist så har projektet varit lyckat och deltagarna var nöjda
med att få lära sig att vistas i vattnet.
Totalt har projektet haft 108 deltagare och 27 siminstruktörer.

Kompis Sverige - Kompis Sverige i Nacka
Nya och etablerade svenskar har kompismatchats baserat på faktorer såsom kön, ålder,
intressen, familjesituation, och utbildnings- och yrkesbakgrund. Kompisarna har träffats
regelbundet under sex månaders tid. Kompis Sverige har organiserat sociala aktiviteter
veckovis i Storstockholm samt i Nacka kommun. Bland annat en familjedag med
svenska med baby, Svampplockning med miljöverkstan, teater på arabiska teatern.
Samtliga aktiviteter har varit kostnadsfria för deltagarna och syftat till att ge dem ett
roligt socialt vardagsrum där de kan umgås med varandra, bredda sitt sociala nätverk och
upptäcka nya platser. Utöver de sociala aktiviteterna har samtliga deltagare som har
blivit kompismatchade erbjudits fri entré 365 dagar om året på 14 museer som Kompis
Sverige.
Då verksamheten inte kunde genomföras på vanligt sätt på grund av Covid -19 så
lanserade Kompis Sverige Språkkompis Online i slutet av mars samt Språkcafé Online
under Maj. Projektet engagerade totalt: 30 nya svenskar Kompismatchade, 38 nya
svenskar Kompismatchade med en Språkkompis Online, och 30 unika nya svenskar har
deltagit på sociala aktiviteter. Totalt 98 aktiverade nya svenskar, varav 68 genom
kompismatchningar. Övrigt: 4 nya svenskar deltagit på Språkcafé Online, 3 etablerade
svenskar deltagit på Språkcafé Online, 24 etablerade svenskar är Språkkompis Online.

Nema Problema - Nema Problema Ungdomsmentorer
De individuella mentorträffarna har skett på platser som enskilda mentorpar själva
beslutat om. De gemensamma gruppträffarna har utgjorts av studiebesök på arbetsplatser
samt av sociala aktiviteter och föreläsningar. Studiebesöken har hållits på
Arbetsmarknadsdepartementet, Google och Facebook. De sociala aktiviteterna har
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bestått av picknick (park i Nacka) och Nema Problemas högtidsfirande Jul för Alla,
Nema Problemas workshops Uppnå dina mål och Vägen till jobb.
Under tiden för de beviljade medlen har två mentorskapsprogram startats upp och totalt
under året har 60 ungdomar deltagit i programmet som adepter.
Svenska med baby - Svenska med baby i Nacka
Svenska med baby har under projekttiden organiserat föräldragrupper för föräldrar och
barn mellan ca. 0-2 år en gång i veckan på Nacka Forums bibliotek tillsammans med
engagerade medarrangörer och volontärer. Träffarna har varit uppbyggda kring ett tema
för att underlätta utbytet mellan deltagarna och naturliga teman och diskussionsämnen
har varit exempelvis mat, stress, sömn, jämställdhet och förskola. Gruppen fick under
projekttiden besök av Trampoolin, tandvården, en bostadsarkitekt och en
specialpedagog. Gruppen gick även på besök till Öppna förskolan i Nacka Forum.
Svenska med baby har totalt haft 257 besök av föräldrar och barn till vår grupp i Nacka
Forum. Besöksantalet minskade något våren 2020 på grund av Covid -19.
Nacka församling - Ge och få via Öppen dörr
Målet att inkludera flera av de nyanlända som kommit till Nacka genom åren fungerade
bra i början av projektet men pga. både ett mässlingsutbrott och Covid-19 så sattes den
verksamheten på paus i början av 2020. Någon praktikplats har därför inte kunnat
erbjudas som planerat. Däremot har verksamheten fortsatt genom olika kreativa initiativ.
Vi har mötts via promenader, tränat svenska utomhus, odlat i vår trädgård och under
hösten kunde vi erbjuda språkträning genom en mötesplats för deltagarna och volontärer
uppkopplade via Zoom (digital mötesplats). En grupp volontärer har fortsatt ta emot,
sortera och fördela gåvor i vår ”butik” på tider då ingen annan varit i lokalerna. Dessa
gåvor har sedan transporterats till behövande nyanlända familjer med stöd från Nacka
kommun.
Made By Aya – Fotosession Mode
Våren 2018 bildade tre ensamkommande unga vuxna och ungdomar en projektgrupp.
Senare förde Made by Aya samman Fotosession med andra unga vuxna som också fått
stöd att göra moderelaterade arbeten i vår ideella organisation. Detta gjorde att
ambitionerna växte och tidsplanen drog ut på tiden. Parallellt utvecklades även Folk Lab,
ett arbete inom digitalt skapande. Under hösten 2018 samlade Made by Aya ihop de tre
arbetena till Folk Lab Fashion Academy. Målet var att göra en sommarskola för
ungdomar och unga vuxna inom tre spår: mode och teknik, modell och media. Made by
Aya sökte stöd från Stockholms Län, Kulturrådet och Erasmus+ om sammanlagt 842 tkr.
Under hösten 2018 avslogs tyvärr ansökningar om ett modeläger och den ursprungliga
arbetsgruppen löstes upp och arbetet fick tänkas om.
I slutrapporten framkommer även att:
- Fotosession hade från start en förhållandevis liten budget i relation till ambitionerna.
- De höga ambitionerna och avslagen från projektstöd gjorde att projektet hade svårt att
hitta fokus.
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- Det var svårare än väntat att involvera etablerade ungdomar som brinner för
modellyrket via projektgruppens och Made by Ayas nätverk.
Underlag för faktiska kostnader som projektet haft har inte inkommit.

Made By Aya - Kulturguide
Augusti 2018 anlitade Made by Aya, Ali Rubeey som projektledare och Kulturguide.
Tjänsten finansierades med 80% av Arbetsförmedlingen. Tillsammans med en kollega
tog Ali fram ett informationsbrev på arabiska, engelska och svenska till
kulturorganisationer och möjliga deltagare. I kommande steg visade det sig tyvärr vara
svårare att gå vidare. Verksamhetsansvarig hade svårt att ge tillräckligt bra stöd med den
hårda arbetsbelastning som Made by Aya hade tagit på sig. December 2018 erhöll Made
By Aya ett stöd om 1,7 miljoner kronor från Delegationen Mot Segregation i syfte att
starta upp Folk Lab. Aktiva mötesplatser att arbeta med inkludering och integration i
bland annat Fisksätra.
Februari 2019 upphörde kulturguidens anställning och under April 2019 fördes projektet
in under Made by Aya´s arbete med Folk Lab och fokuserade på Fisksätra. En
kulturguide rekryterades med stöd av Arbetsförmedlingen, dock fick kulturguiden
samma dag som kontraktsskrivning ett erbjudande från en annan arbetsgivare och
tackade ja till.
Folk Labs designantropolog ansvarade nu för arbetet framåt men tyvärr lämnade
designantropologen sin tjänst under Oktober månad och arbetet avstannade helt. Den
planerade tjänsten som skulle tillsättas med stöd från Arbetsförmedlingen tillsattes ej.
Underlag för faktiska kostnader som projektet haft har inte inkommit.

Made By Aya - Journalistik som öppnar dörrar
I projektet har 70 elever på Nacka kommun, hälften etablerade och hälften nyanlända,
intervjuat varandra och sedan skapat artiklar med hjälp av ett publiceringsverktyg. För
en stor del av eleverna har projektet lett till publicering och spridning av artiklarna.
Elevernas artiklar har publicerats på projektsajten Mötesplatsen
(http://mobilestories.se/område/mötesplatsen) på den digitala plattformen
Mobilestories.se. För den delen av inkluderingsbidraget som ännu inte utbetalats
planerar Made By Aya att trycka handboken, dela ut denna och informera om hur de kan
jobba med inkludering med stöd av vår handbok.

Miljöverkstan Flaten - Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv
Huvudmålgruppen är ensamkommande ungdomar och unga nyanlända som bor i Nacka
kommun. Aktiviteter som Miljöverkstan arrangerat inom projektet har bland annat varit
två utomhusklättringar vid Ekoberget, en eldaktivitet i Orminge, en svampexkursion vid
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Nyckelviken, en vandring på Sörmlandsleden, 4 cykelutflykter till Erstavik och flera
tillfällen med bastubad vid Sandasjön och klättringar vid Äventyrsbanan. Miljöverkstan
har samverkat med både Nacka kommun och andra föreningar och organisationer för att
bredda ungdomarnas nätverk och visa på möjligheter att delta i andra aktiviteter än
Miljöverkstans och att delta i övrigt föreningsliv. Totalt har dessa aktiviteter involverat
354 ungdomar vilket var långt över vårt mål (målet var 90-135 deltagare).
Afrikanska Nutida konst och kulturförening- Ge och få via Öppen dörr
Slutrapport och underlag för faktiska kostnader som projektet haft har inte inkommit.

Tabell 1) Redovisning för projekt
Aktör

Projekt

Nacka församling
Svenska kyrkan

Utbyte i ord och
handling genom Öppen
dörr

Fisksätra Museum
Nacka Simsällskap

Röster som växer- skapa
sammanhang för hållbar
inkludering
Känn dig trygg i vattnet

Kompis Sverige

Kompis Sverige i Nacka

Nema Problema

Nema Problema
Ungdomsmentorer

Beviljad summa

Antal
deltagar
e/besök

35 000

Ca 35

-

Ca 15

Nacka församling
Svenska kyrkan

Svenska med baby i
Nacka

Aktivitets
tillfällen

60

60

25

Beslutsdatu
m

Projekt
slutdatum

Slutrapport
inkom

2019-03-27
188 000

2019-12-31

2021-01-14*

2020-11-30

2020-11-26

2020-10-31

2020-12-18

2020-06-15

2020-07-10

2020-11-11

2020-11-30

2020-07-31

2020-10-28
2020-12-22

2019-07-02
2019-07-02

200 000

Svenska med baby

Mål
innan
start

108

35

Ca 45
Ca 100,
samt online

2019-07-02

185 191

98

89 100
144 584

60

25

24

257

250

Öppen
verksamhet

140 000

Ca 900

200

Öppen
verksamhet

2019-12-18

2020-12-01

50 000

35

200

3

2018-02-06

2019-11-31

100 000

50

100

-

2017-11-20

2019-11-31

2020-12-14

197 100

70

200

-

2016-11-30

2019-11-30

2020-01-08

354

60–80

24

2018-12-12

2020-12-10

2020-12-10

-

50

-

-

-

2019-07-02

Ge och få via Öppen
dörr

2019-07-02

Made by Aya
Made by Aya
Made By Aya
Miljöverkstan
Flaten
Afrikanska nutida
konst och
kulturförening

Fotosession Mode
Kulturguide
Journalistik som öppnar
dörrar
Integration och hållbar
utveckling genom aktivt
friluftsliv

199 320

Cykla & Simma lugnt i
Nacka

2017-12-13
60 000

Summa
1 588 2955
* Nacka Församling har haft tät kontakt med kommunen trots sent inkommen rapport. De har haft svårigheter med
inloggningsuppgifter till redovisningsportalen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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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
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 svenskaspråket. Det gynnar barn genom att
deras föräldrar, syskon eller andra släktingar integreras i sin nya hemkommun.

Karin Axzell Nymark
Tf. Enhetschef
Arbets- och företagsenheten

Juliette Haddad
Utvecklingsledare
Etableringsenheten

