Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2022-03-07
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2022/22

Fördelning av medel ur innovationspotten för
fritidsgårdsutveckling, vårterminen 2022

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1. Fryshuset 50.000 kr för projektet med juniora ledare i musikproduktion.
2. Nacka VSS 20.000 kr för projektet ” Alla kan skapa i lera” -en kreativ mötesplats över
gränserna.
3. Nacka VSS 15.000 kr för projektet friluftsatsning utanför den fysiska fritidsgården.
4. Nacka VSS 30.000 kr för projektet utveckla programkväll med goda förebilder.
5. Bo Folkets hus 10.000 kr för idén pröva-på naturliv.
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
6. Nacka VSS projektet öppen idrott för tjejer 35.000 kr.

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 innovationspotten på vårterminen var
månadsskiftet februari/mars. Vid detta tillfälle hade det inkommit sex ansökningar om
medel från innovationspotten. Budgeten för vårens innovationspott är 125 000 kr. Totalt
ansökte aktörerna om medel på 138.800 kr.
De inkomna ansökningarna föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om 125 000
kronor. En av aktörerna föreslås få avslag i sin ansökan, då projektet till viss del uppfylls
inom ordinarie verksamhet och en förening har uppdragits att anordna öppen idrott för
flickor i närområdet
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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. Månadsskiftet feb/mars var sista ansökningsdatumet för
fritidsgårdar att ansöka om medel ur vårens innovationspott, som har en budget på
125 000 kr. Sex ansökningar har inkommit. Totalt ansökte fritidsgårdarna om medel på
138.800 kr. De inkomna ansökningarna föreslås beviljas stöd med ett totalt belopp om
125.000 kronor. En av aktörerna har fått avslag gällande en ansökan. Nedan ges en
motivering till godkännande respektive avslag till resp. ansökning.
1. Utbilda äldre besökare till juniora musikledare för yngre – Fryshusets fritidsgårdar i
Nacka

Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Utbilda äldre besökare till juniora musikledare för yngre
1/9 –31/12 2022
53 800 kr
50 000 kr

Projektet syftar till att tillvara ta intresset som uppkommit bland Fryshusets äldre
besökare (17-18 år) om att utbilda sig till juniorledare i musikproduktion och leda yngre
ungdomar i musikverksamheter. De yngre får introduktion av äldre förebilder med
kännedom av regler och i hur musikverksamheten fungerar, samtidigt som de äldre får
arbetserfarenhet och växa med ansvaret av att vara studioledare. Projektet har ett extra
fokus på tjejer och ickebinära som vill bli studioledare, då deltagandet ökar om det finns
ledare som tjejer kan relatera till, men ingen målgrupp exkluderas. På sikt hoppas
Fryshuset kunna erbjuda ungdomarna timanställning på fritidsgårdarna i Nacka eller på
någon av Fryshusets andra platser i Stockholm.
Utbildningen är uppbyggd i fyra delar och leds av en projektledare och en studiopedagog.
Utbildningsträffarna omfattar bl.a. Fryshusets metodik, hur studioutrustning fungerar,
hur man arbetar med unga i musikverksamheter och praktik, där ungdomarna får
genomföra lektioner
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Enheten väljer att bevilja medel om 50 000 kr till projektet som kommer att bidra till en
utveckling och kvalitetshöjning av fritidsgårdens musikverksamhet. Projektet har också
ett stort fokus på målgruppen tjejer och ickebinära. På sikt kan det pedagogiska arbetet
gynna ungdomar framtida arbetsliv och inspirera till fortsätt utbildning inom området.
Utbildningen fokuserar även på regler kring språkbruk och belyser hur låtinnehåll, som
glorifierar en kriminell livsstil, droger och våld, kan påverka oss.
2. ” Alla kan skapa i lera -en mötesplats över gränserna” Nacka kommun VSS
(Saltsjöbadens fritidsgård)
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Alla kan skapa i lera
1/ 4 – 31 /12 2022
20.000 kr
20.000 kr

Genom skapande verksamhet vill Nacka kommun VSS skapa en mötesplats över gränser,
där ungdomar från olika delarna av Nacka kan mötas och interagera med varandra.
Fritidsgården i Saltsjöbaden kommer att samarbeta med alla fritidsgårdar i Nacka och
andra aktörer för att få till stånd nya möten mellan ungdomar med samma intressen och
locka fler tjejer till verksamheten. Kursen ges vid 15 tillfällen vid Saltsjöbadens
fritidsgård. Tillsammans lär sig ungdomarna på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt
skapa olika bruksföremål som skålar, muggar, fat och ljusstakar. Grunderna i drejning gås
igenom samt beskicka, glasera och annat som behövs för att ungdomarna ska kunna
arbeta fritt i verkstaden. Enheten beviljar de ansökta medlen om 20.000 kr då projektet
öppnar upp för nya möten mellan ungdomar som inte tidigare varit besökare på
Saltsjöbadens fritidsgård. Att arbeta i naturmaterial som lera gör unga mer närvarande i
en stressig omvärld och skapande verksamheter tilltalar flickor. Tidigare erbjöds
kostnadsfria kurser i keramik inom den öppna kulturskolan i Fisksätra men de har
upphört. Enheten bedömer därmed att keramikkursen kommer att bidra till att fler
ungdomar, främst flickor, vill besöka verksamheten och får tillgång till en meningsfullare
fritid.
3.Utveckling av friluftssatsning– Nacka kommun VSS (Saltsjöbadens fritidsgård)
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Utveckling av friluftsinriktningen vid Fisksätra Holme
1/3-31/12 2022
20 000 kr
15 000 kr

Saltsjöbadens fritidsgård bedriver sedan ett år tillbaka mobil verksamhet med
friluftsinriktning. Under den gångna terminen har ungdomar t. ex. fått testa på att göra
upp eld, fiska för att sedan laga till fångsten, gjort egna fiskeredskap. Projektet har
tidigare erhållit innovationsmedel för att testa idén med friluftsinriktning. Projektet har
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implementerats och friluftsliv är idag ett uppskattat inslag inom
fritidsgårdsverksamheten, som lockar nya besökare till fritidsgården. I sommar planerar
fritidsgården en större utflykt till Sumpholmen i Baggensfjärden.
Även om projektet har implementerats vill enheten ändå bevilja medel om 15. 000 kr för
inköp av en båtmotor till räddningsbåten vid Fisksätra Holme. Om räddningsbåten vid
Fisksätra holme förses med båtmotor leder det till en högre säkerhet vid gruppaktiviteter.
Gårdens populära friluftsutbud med fiske, kan också vidareutvecklas. Att förse
räddningsbåten med motor kommer även att öka säkerheten vid
fritidsgårdsverksamhetens populära sommarlovsaktivitet vid Fisksätra holme, där många
barn och ungdomar deltar.
4. Programkvällar med goda förebilder- stärkt självkänsla och nya målgrupper- Nacka
kommun VSS
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Programkvällar med goda förebilder
Aug 2021-juli 2022 (med möjlighet till ett års förlängning)
30 000 kr
30 000 kr

Enligt nya fritidsgårdsuppdraget ska mellanstora och stora fritidsgårdar arrangera
programkvällar till särskilda grupper ( t.ex. tjejkväll, hbtqkväll, kväll för unga med
funktionsnedsättning eller kväll för yngre). Nacka VSS vill med detta projekt skapa
möten med goda föreläsare och förebilder, som unga kan inspireras och lära av. Varje
föreläsning startar i en större möteslokal och avslutas med aktiviteter kopplade till
föreläsningen på närliggande fritidsgård. Projektet ska leda till att unga får stärkt
självkänsla, ökad förståelse för mångfald, nya perspektiv och skapa förutsättningar för att
introducera nya besökare till verksamheten. Fritidsgårdarna inom Nacka VSS kommer att
samverka och ambulera föreläsningar mellan de olika fritidsgårdarna, för att nå så många
unga som möjligt. Enheten beviljar medel om 30.000 kr som möjliggör för Nacka VSS
att nå ut till särskilda målgrupper, som fritidsgårdarna inte når idag. Fritidsgårdarna
kommer att samverka i projektet med skolor, kommunala verksamheter, Bris, RFSU m.fl.
Marknadsföring av eventen kommer även att visa på att fritidsgårdsverksamheten
ständigt arbetar för att främja ungas intressen och är öppna för alla.
5. Prova på naturliv – en idé som kan bredda fritidsutbudet
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Prova på naturliv- en idé som kan bredda fritidsutbudet
220530-220501
10 000 kr
10 000 kr

Bo Folkets hus vill bredda sitt utbud till ungdomar 13-16 år som inte vists i naturen till
vardags. Genom att erbjuda unga en prova-på helg på Björnö, med friluftsaktiviteter som
matlagning över eld, övernattning i tält med mera, vill verksamheten göra ungdomar mer
aktsamma om naturen, föra in fysisk aktivitet i ungdomars liv och göra verksamheten
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mer attraktiv för nya besökare. Enheten beviljar projektet med 10.000 kr för att tillfälligt
bredda verksamheten genom att låta ungdomar pröva på något de tidigare aldrig gjort.
Om idén faller väl ut kommer fritidsgården att utveckla friluftsutbudet med syftet att nå
nya målgrupper. De ansökta medlen kommer bl.a. att användas till inköp av tält och
sovsäckar.
6. Öppen idrott för flickor- Nacka kommun VSS (Saltsjöbadens fritidsgård)
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Öppen idrott för flickor
4/6-31/12 2022
35.000 kr
0 kr

Öppen idrott ingår som en del i stora och mellanstora fritidsgårdars ordinarie uppdrag.
Trots att det ej ingått i uppdraget för Saltsjöbadens fritidsgård, som är klassad som en
liten gård, genomför gården öppen idrott för bägge könen sedan ett år tillbaka. Öppen
idrott för enbart flickor erbjuds i närliggande Fisksätra sporthall på uppdrag av
fritidsnämnden. (Saltsjöbadens fritidsgård, beviljas dock innovationsmedel om 35.000 kr
via andra projekt ovan.)

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 möjlighet till en meningsfull fritid.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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