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Dnr: FRN 2021/83

Fördelning av medel ur innovationspotten för
fritidsgårdsutveckling, höstterminen 2021
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
Nacka VSS 25 000 kr för projektet ”Dansprojekt i samarbete med Stavsborgsskolan”

Sammanfattning
För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har
fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling.
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska innovationspotten stimulera fritidsgårdar att utveckla
sin verksamhet i och utanför den fysiska fritidsgården för att skapa en attraktiv
verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i 13-19 års åldern i
Nacka kommun.
Sista ansökningsdag för att söka medel ur höstterminens innovationspott var den 30
september 2021. Budgeten för höstens innovationspott är 125 000 kr. Inför höstterminen
har en ansökan inkommit. Den inkomna ansökningen föreslås beviljas stöd med ett totalt
belopp om 25 000 kronor.

Ärendet
I samband med nya fritidsgårdsuppdraget instiftades en innovationspott under 2021. För
att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, kan
fritidsgårdarna söka stöd för innovation och utveckling. Syftet är att stimulera
fritidsgårdar till att utveckla sin verksamhet i och utanför den fysiska fritidsgården för att
skapa en attraktiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i
13-19 års åldern i Nacka. Projektstödet kan sökas för att pröva nya idéer och samarbeten,
nå fler personer som inte tidigare varit besökare på fritidsgården, utveckla öppettider
(tillgänglighet), mötesplatser, fysisk aktivitet samt sociala medier och digitala kanaler.
Innovationsstöd beviljas inte till ordinarie verksamhet, pågående projekt eller till enbart
administrativa kostnader. Nedan ges en motivering till godkännande av ansökan för
höstterminen 2021.
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”Dansprojekt i samarbete med Stavsborgsskolan” (Älta Fritidsgård)
Höstterminen 2021
25 000 kr
25 000 kr

Syftet med projektet är att väcka intresse inom en aktivitet som Älta fritidsgård inte
erbjuder idag samt att möta den efterfrågan som har ställts av bland annat tjejer.
Förhoppningen är att tjejer skall inspireras och utvecklas som individer genom dansen
där fokus skall ligga på att bygga upp ett bättre självförtroende samt en bättre självkänsla,
för att våga ta mer plats på fritidsgården och i samhället. Undervisningen kommer att ske
tillsammans med Linn Hegdal från Let`s dance vid 10 tillfällen. Lärandet kommer vara
professionellt men på ett lekfullt sätt så att alla deltagare känner sig välkomna.
Projektet görs i nära samarbete med Stavsborgsskolan som bidrar till att fritidsgården kan
nå nya målgrupper utanför den fysiska fritidsgården. Målgrupp (steg 1) är 13-16-åringar
med fokus på tjejer. Om projektet faller väl ut kan projektet utvecklas och bli ett
bestående moment där ungdomar i samarbete med skola och fritidsgård kan få träna dans
på fritiden inför niornas avslutningsbal.
Enheten bedömer projektet som nytänkande då projektet planeras i samverkan med
skolan och kan leda till fler samarbeten framöver. Förutom att projektet lockar nya
besökare, med fokus på tjejer, till verksamheten under höstterminen 2021 kan samarbetet
utvecklas och bli ett återkommande inslag där fritidsgårdar och skola samverkar för att
skapa fler fritidsmöjligheter för ungdomar. Det förväntade resultatet är att satsningen
väcker så pass mycket intresse så att fritidsgårdsverksamheten kan göra en ny satsning
(steg 2) vårterminen 2022 med inriktning på dansträning inför niornas avslutningsbal. Ett
liknande projekt har bedrivits inom Linköpings kommun i flera år, där ungdomar från tre
kommunala gymnasieskolor tränat dansstilar under vårterminens söndagar inför
skolornas gemensamma avslutningsbal.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut ligger inom ramen för befintlig budget.

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut leder till positiva konsekvenser för barn. Medel ur innovationspotten
syftar till att göra fritidsgårdsverksamheten mer attraktiv och relevant utifrån ungdomars
verklighet och ska leda till en breddning av personer som besöker gårdarna, vilket ger fler
unga möjligheter till en meningsfull fritid.
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