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Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Trygghetsskapande verksamhet i Husby
Ansökan om bidrag från Fryshuset
Förslag till beslut
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar 3 810 570 kr i bidrag under år
2014 till Fryshuset för trygghetsskapande verksamhet i Husby i
enlighet med vad som redovisas i ärendet
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att behovet av
långsiktig finansiering för verksamheten beaktas i kommande
budgetförslag.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Fryshuset har ansökt om 3 810 570 kr för att bedriva trygghetsskapande
verksamhet i Husby. Verksamheten syftar främst till att minska utanförskap
hos unga i Husby. På kort sikt ska sju unga vuxna beredas arbete, varav två
lokala ledare och fem som får i uppdrag att bygga relationer med unga i
Husby. Härutöver ska 25 ungdomar i utanförskap organiseras och utbildas
under år 2014. Vidare planerar Fryshuset att bedriva olika former av
utbildningsverksamhet.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att Fryshusets planerade verksamhet har
goda förutsättningar att uppnå sitt syfte, d.v.s. att bidra till minskat
utanförskap och ökad framtidstro hos ungdomar i Husby. Förvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden beviljar det ansökta bidraget. Förvaltningen ser
det som angeläget att Fryshuset – som har skolverksamhet i Hammarby
Sjöstad - även bedriver sådan verksamhet i Dalhagsskolan. Såväl högstadium
som gymnasium bör övervägas. Förvaltningen anser att det är angeläget att
kommunstyrelsen uppmärksammas på behovet av långsiktig finansiering.
Bilaga
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Ansökan
Fryshuset arbetar för att stärka ungdomars självkänsla, kreativitet och
initiativkraft och för att ge unga möjligheter att påverka och forma sin egen
framtid. Den verksamhet ansökan avser syftar främst till att minska
utanförskap hos unga i Husby. På kort sikt ska sju unga vuxna beredas arbete,
varav två lokala ledare och fem som får i uppdrag att bygga relationer med
unga i Husby. Härutöver ska 25 ungdomar i utanförskap organiseras och
utbildas under år 2014.
Under andra halvåret fortsätter arbetet med att erbjuda en mötesplats i
Dalhagsskolan. Fryshuset för diskussioner med fastighetsägaren
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i denna fråga. Från och med år 2015
blir mötesplatsen i Dalhagsskolan hjärtat där Fryshusets metoder och
verksamheter etableras efter behov.
Fryshuset planerar att bedriva olika former av utbildningsverksamhet.
Ansökan bifogas i dess helhet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen bedömer att Fryshusets planerade verksamhet har goda
förutsättningar att uppnå sitt syfte, d.v.s. att bidra till minskat utanförskap och
ökad framtidstro hos ungdomar i Husby. Förvaltningen har granskat de av
Fryshuset budgeterade kostnaderna för år 2014 och bedömer dessa som rimliga
och aktiviteterna som väl genomtänkta. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden beviljar det ansökta bidraget om 3 810 570 kr. Ekonomiska
villkor för bidragsgivningen redovisas nedan.
Härutöver får förvaltningen anföra följande. Av ansökan framgår att Fryshuset
planerar att bedriva olika former av utbildningsverksamhet. Utöver att
Fryshuset bedrivit gymnasieskola i ca 15 år drivs även en relativt nystartad
högstadieskola med goda resultat. Skolverksamheten finns i Mårtensdal i
Hammarby Sjöstad. Förvaltningen ser det som angeläget att Fryshuset även
bedriver skolverksamhet i Dalhagsskolan. Såväl högstadieskola som
gymnasium bör övervägas. Goda skolresultat får anses vara en nyckelfaktor
när det gäller minskat utanförskap.
Av ansökan framgår vidare att Fryshuset har för avsikt att bilda en styrgrupp
för verksamheten där stadsdelsförvaltningen ska ingå. Förvaltningen
välkomnar ett sådant samarbete.
För verksamheten ska verksamhetsberättelse med bokslut upprättas. Löpande
avräkningar sker under år 2014 och slutlig avräkning sker i januari år 2015.
Förvaltningen ska närsomhelst under året få ta del av begärda uppgifter.
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I sin ansökan pekar Fryshuset på vikten av långsiktighet för att lyckas i sitt
arbete. Under förutsättning att nämnden beviljar bidraget kommer
verksamheten att finansieras av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2014.
Stadsdelsförvaltningen bedömer att nämnden har ekonomiskt utrymme för
denna angelägna verksamhet detta år. Eftersom nämnderna har årsbudgetar –
och de kommande årens budgetar ännu inte är kända - kan förvaltningen inte
överblicka de ekonomiska förutsättningarna för år 2015 och därefter. Mot den
bakgrunden, samt att kostnaderna för Fryshusets verksamhet får anses vara
betydande, föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden uppmärksammar
kommunstyrelsen på behovet av långsiktig finansiering.
_____________________
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