Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.5-678-2014
Sida 1 (2)
2014-12-04
SDN 2014-12-18

Handläggare
Verner Stadthagen
Telefon: 08-508 01 212

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Trygghetsskapande verksamhet i Husby år 2015
Ansökan om bidrag från Fryshuset

Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar 4 158 884 kr i bidrag under år 2015 till Fryshuset för trygghetsskapande verksamhet i Husby i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
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Ärendet
Fryshuset har ansökt om 4 158 884 kr för att bedriva trygghetsskapande verksamhet i
Husby år 2015 (ansökan bifogas). Verksamheten syftar till att minska destruktivt utanförskap och att öka delaktigheten hos unga i Husby samt att skapa en långsiktig och
meningsfull mötesplats för denna målgrupp.
För år 2014 har Fryshuset beviljats ca 3,8 mnkr i bidrag av stadsdelsnämnden. Verksamheten år 2014 startade i mars månad. Till Fryshusets ansökan om bidrag för 2015 har
en preliminär redovisning av 2014 års verksamhet bifogats. En slutlig verksamhetsberättelse med bokslut kommer att lämnas i början av 2015. Förvaltningens bedömning av den
preliminära redovisningen är att verksamheten i stort genomförts enligt plan. Stadsdelsförvaltningen har också löpande följt verksamheten genom att förvaltningen ingår i
styrgruppen.
Den planerade verksamheten för år 2015 är i stort sett densamma som år 2014. Fem
unga vuxna ska beredas arbete. De 30 unga som nu är aktiva i satsningen ska få fortsatt
utbildning. Nya juniorgrupper ska rekryteras och utbildas. Den mötesplats som startats i
mindre skala i Dalhagsskolan ska få utökade öppettider. Förvaltningen bedömer att den
planerade verksamheten har goda förutsättningar att uppnå sitt syfte, d.v.s. att bidra till
minskat utanförskap och ökad framtidstro hos ungdomar i Husby.
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Stadsdelsförvaltningen har granskat de av Fryshuset budgeterade kostnaderna för år
2015 och bedömer dessa som rimliga och aktiviteterna som väl genomtänkta.
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar det ansökta bidraget om 4 158 884 kr.
Förvaltningen avser att i sitt förslag till verksamhetsplan med budget för år 2015 för
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslå att nämnden hos kommunstyrelsen begär
motsvarande belopp (ytterstadsmedel).
Som villkor för bidragsgivningen gäller att en verksamhetsberättelse med bokslut
upprättas. Löpande avräkningar sker under år 2015 och slutlig avräkning sker i början
av år 2016. Förvaltningen ska närsomhelst under året få ta del av begärda uppgifter.
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