Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2021-11-25
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/118

Fördelning av extra medel ur innovationspott 2021
Underrubrik
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1. Fryshuset 82.000 kr för projektet ”Studio Fryshuset Nacka”, som vill stimulera
ungdomarna att bli aktiva i hela processen från att producera sin egen musik till
att kunna hålla i ett eget event.
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
2. Fryshusets ansökan om 80 000 kr för projektet ”United Sisters”, som vill
genomföra gruppverksamhet för tjejer och icke binära på Fryshusets fritidsgårdar
i Nacka.
3. Fryshusets ansökan om 80 000 kr för projektet ”Framtidens förmågor”, som vill
genomföra gruppverksamhet för mellanstadiebarn på Fryshusets fritidsgårdar i
Nacka.

Sammanfattning
För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har
fritidsgårdarna möjlighet att söka medel för innovation och utveckling. Under november
månad 2021 fick aktörerna möjlighet att ansöka om extra innovationsmedel, 250 000 kr,
som överförts från prestationsersättningen till innovationspotten, enligt delegationsbeslut
2021-11-01.
Sista ansökningsdag för att ansöka om extra medel ur innovationspotten, var den 22
november 2021. Totalt inkom tre ansökningar om medel på totalt 242 000 kr. De
inkomna ansökningarna föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om 82 000 kronor.
Två projekt föreslås få avslag, då kriterierna för innovationspotten inte uppfylls.

Ärendet
I samband med upphandlingen av fritidsgårdsdrift infördes 2020 en möjlighet för
fritidsgårdsaktörerna att söka medel för innovation och utveckling. Syftet var att
stimulera fritidsgårdar till att utveckla sin verksamhet i och utanför den fysiska
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fritidsgården för att skapa en attraktiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som
gynnar ungdomar i 13-19 års åldern i Nacka. Under november månad 2021 fick
fritidsgårdsaktörerna möjlighet att ansöka om extra innovationsmedel, 250 000 kr, som
överförts från prestationsersättningen till innovationspotten, enligt delegationsbeslut
2021-11-01. Sista ansökningsdag för att ansöka om extra medel var den 22 november.
Till detta datum inkom tre ansökningar. Totalt ansöktes om medel på 242 000 kr. De
inkomna ansökningarna föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om 82 000 kronor.
Två av projekten föreslås få avslag. Nedan ges en motivering till godkännande respektive
avslag gällande ansökningarna.
1. ”Studio” - Fryshuset Nacka
Projekt:

Studio Fryshuset Nacka

Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Feb 2022-Dec 2022
82 000 kr
82 000 kr

Fryshuset i Nacka vill tillsammans med redan engagerade ungdomar utveckla en
heltäckande musikverksamhet för ungdomar. Från en prova-på-verksamhet med låg
tröskel för ungdomar, som inte har några förkunskaper, till ungdomar som kommit en bit
på vägen och vill ta nästa steg i sitt musikutövande. Extra stort fokus kommer att läggas
på tjejer, då verksamheten ser ett stort intresse bland tjejer, som ofta inte vågar ta första
steget till att delta i musikaktiviteter, speciellt inte i könsblandade grupper.
Fryshuset kommer att erbjuda workshops med personer från musikbranschen som kan
berätta hur branschen fungerar, till exempel artistprofilering, marknadsföring, STIM och
SAMI. Ungdomarna kommer att erbjudas en kurs i liveljud- och ljusteknik, så att de kan
arrangera egna event. Fryshusets studiocoacher kommer, tillsammans med berörda
fritidsledare på gårdarna, sätta upp tydliga regler kring studion, språkbruk och låtinnehåll.
Målet med projektet är att stimulera ungdomarna att bli aktiva i hela processen från att
producera sin egen musik till att kunna hålla i ett eget event och ansvara för
marknadsföring, ljud- och ljusteknik samt organisering.
Enhetens bedömning:
Enheten bedömer projektet som nytänkande då fritidsgården plockat upp en aktivitet
och utvecklat den så att fritidsgården blir mer attraktiv. Aktiviteten är utvecklad i takt
med tiden och utifrån ungdomars önskemål. Aktiviteten kan locka nya ungdomar till
fritidsgården, som inte tidigare besökt gården. Stödet leder till nya samarbeten och
kontakter som anses positivt. Enheten beviljar ansökan på 82.000 kr.
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2. ”United Sisters”- Fryshuset Nacka
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

United Sisters
Feb 2022-dec 2022
80 000 kr
Ej beviljad

United Sisters är en verksamhet inom Fryshuset, som riktar sig till unga i åldern 10–20 år
som identifierar sig som tjejer eller förhåller sig till en identitet som tjej och/eller
ickebinär. Målet är att stärka unga tjejers och ickebinäras självkänsla och identitet, då
många lider av psykisk ohälsa och har låg självkänsla.
United Sisters erbjuder trygga gruppaktiviteter där tjejer och ickebinära får möjlighet att
prata om psykisk ohälsa med hjälp av beprövade samtalsmetoder. Träffarna handlar om
att utbyta erfarenheter, samtala om känslor, umgås och ha kul. Under 2022 vill Fryshuset
starta upp 1–3 United Sisters grupper på Fryshusets fritidsgårdar i Nacka. Varje grupp
ska bestå av 6–12 ungdomar, som fritidsgårdarna rekryterar från samverkande,
närliggande skolor och via gårdarnas nätverk inkl. sociala medier. Grupperna träffas 2–4
gånger per månad och leds av 2-6 ledare från fritidsgårdarna, som får utbildning och
vägledning av United Sisters i Stockholm. Eftersom träffarna sker på fritidsgårdarna
kommer tjejer och ickebinära som deltagit, lättare att våga ta sig till fritidsgårdarna vid
andra tillfällen än vid gruppaktiviteterna. Via enkäter och muntliga utvärderingar mäts
effekten av projektet och ungdomarnas förflyttning.
Enhetens bedömning:
Enligt riktlinjer för innovationspotten kan inte stöd beviljas till ordinarie verksamhet eller
pågående projekt. Fryshusets fritidsgårdar i Nacka har i sitt ordinarie uppdrag att
genomföra gruppverksamheter som tjejgrupper, månatliga programkvällar riktade till
särskilda målgrupper, som HBTQ- och tjejkvällar, samt ytterligare tjejsatsningar.
Fritidsgårdarna uppbär således redan finansiering för gruppverksamhet och
programkvällar för särskilda målgrupper som tjejer. Ytterligare stöttning via
innovationsmedel skulle innebära en dubbelfinansiering av verksamheten. Projektet kan
också anses som påbörjat, då några fritidsledare från Fryshusets fritidsgårdar i Nacka
redan genomgått United Sisters utbildning i Stockholm. Enligt riktlinjerna för
innovationspotten föreslår enheten att ansökan avslås.
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3. ”Framtidens förmågor” - Fryshuset Nacka
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Framtidens förmågor
Feb 2022-Dec 2022
80 000 kr
Ej beviljad

Projektet ”Framtidens förmågor” syftar till att starta 1-3 grupper för unga i
mellanstadieåldern på Fryshusets fritidsgårdar i Nacka under 2022, för att stärka barnen
att välja en väg mot en bättre framtid och försvåra rekryteringen till kriminella nätverk.
Rekrytering till kriminella nätverk har under de senaste åren gått ner i åldrarna och sker
nu redan i mellanstadieåldern, då det är lätt att bli påverkad och styrd av äldre när den
intellektuella mognaden inte tagit fart. Grupperna kommer att ledas av 2-6
fritidsgårdspersonal som utbildas av United Sisters i Framtidens förmågors metod för att
få ökade kunskaper om normer, våld och möjlighet att tidigt se riskbeteende hos barn,
som riskerar att falla in i destruktiva miljöer. Varje grupp kommer att bestå av 6-12 barn,
som fritidsgårdarna rekryterar från samverkande, närliggande skolor och via gårdarnas
nätverk inklusive sociala medier. Grupperna ska ses minst 6 gånger och genomföra minst
en aktivitet under 2022. Genom Framtidens förmågor får barnen lära känna
fritidsgårdspersonalen, vilket sänker tröskeln till att ta sig till fritidsgårdarna när de har
åldern inne. Via enkäter och muntliga utvärderingar mäts effekten av projektet och
barnens förflyttning.
Enhetens bedömning:
Enligt riktlinjerna för fördelning av innovationspotten ska medlen gynna ungdomar i 1319 års åldern. Då projektet vänder sig till barn i mellanstadieåldern, uppfylls inte
kriterierna, varvid enheten föreslår att ansökan avslås.

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, vilket ökar ungas möjlighet till en meningsfull fritid.
Cortina Lange
Enhetschef
Kultur och fritid

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare
Kultur och fritid
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