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Förvaltningens förslag
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verksamheten i Husby för resterande månader 2016.
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Sammanfattning
Fryshuset i Husby är stiftelsen Fryshusets satsning i norra
Stockholm. Verksamheten i Husby syftar till att få unga att förflytta
sig till ett positivt sammanhang där de känner tillhörighet och
möjlighet att påverka sina liv. För att möjliggöra fysiska och sociala
aktiviteter samt tillgängliggöra idrottandet i Husby behöver
utemiljön utvecklas i anslutning till lokalen på Lofoten 4 i Husby.
I samband med etableringen av verksamheten i Husby ansöker
stiftelsen Fryshuset hos socialnämnden om 300 000 kr som ett
bidrag till hyran.
I kommunstyrelsens ärende, dnr: 111-47/2016, avstämning av mål
och budget 2016, som behandlades vid sammanträdet den
17 februari 2016 beslutades om att tilldela socialnämnden en ökad
driftbudget om 300 000 kr, bidrag till hyra, till Fryshuset under
2016.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar 300 000 kr till
stiftelsen Fryshuset. Medlen är avsedda för hyra till verksamheten i
Husby under resterande månader 2016.
Ärendet
Stiftelsen Fryshuset ansöker hos socialnämnden om 300 000 kr i
projektbidrag till verksamheten i Husby, för resterande månader år
2016.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar” från socialnämnden 2013-03-26.

Sökande förening
Stiftelsen Fryshuset bedriver ett 50-tal verksamheter inom
områdena: passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning
och arbetsmarknad samt skola. Verksamheten vänder sig till alla
barn och unga men fokuserar särskilt på de som lever i utanförskap.
Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöje till projekt
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som avser att hantera komplexa sociala problem. Varje månad
möter verksamheten i Stockholm ca 6 000 barn och unga.
Socialnämnden stödjer sedan länge Fryshusets verksamhet dels
genom ett grundstöd dels genom stöd till sociala projekt.
För år 2016 beviljade socialnämnen genom organisations- och
föreningsutskottet Fryshuset totalt 9 300 000 kr varav 7 000 000 kr i
föreningsbidrag och 2 300 000 kr i projektbidrag till sju sociala
projekt/verksamheter.
Aktuell ansökan
Fryshuset i Husby är stiftelsen Fryshusets satsning i norra
Stockholm. Sedan år 2014 har Lugna Gatan funnits i området och i
augusti 2016 planeras det för uppstart av ett fritids- och
aktivitetshus med speciellt framtagna aktiviteter och projekt
anpassade för de ungas behov och önskningar i området.
Verksamheten i Husby syftar till att få unga att förflytta sig till ett
positivt sammanhang där de känner tillhörighet och möjlighet att
påverka sina liv. Att skapa unga förebilder samt utöka idrottandet
bland unga i området.
För att möjliggöra fysiska och sociala aktiviteter samt
tillgängliggöra idrottandet i Husby behöver utemiljön utvecklas i
anslutning till lokalen på Lofoten 4 i Husby.
I samband med etableringen av verksamheten i Husby ansöker
stiftelsen Fryshuset om ett bidrag till hyra.
Förvaltningens förslag till beslut
Fryshusets verksamhet är öppen för alla barn och unga inom
Stockholms stad och har således en stadsövergripande verksamhet.
De olika projekten/verksamheterna tas fram utifrån de ungas
önskemål och behov. Verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras
kontinuerligt för att nå fler ungdomar och för att motsvara
efterfrågan hos de unga.
I kommunstyrelsens ärende, dnr: 111-47/2016, avstämning av mål
och budget 2016 som behandlades vid sammanträdet den 17
februari 2016 beslutades om att tilldela socialnämnden en ökad
driftbudget om 300 000 kr, bidrag till hyra, till Fryshuset under
2016. Medlen avser en utveckling av utemiljön på fastigheten
Lofoten 4 i Husby för ökat allmänt idrottande vilket finansieras via
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ett årligt hyrestillägg om 700 000 kr årligen under 5 år med start i
augusti 2016.
Då ärendet rör bidrag för hyreskostnader år 2016 föreslår
förvaltningen att beslut tas skyndsamt och att ärendet därför
behandlas vid socialnämndens sammanträde den 20 september 2016
i stället för vid organisations- och föreningsutskottets sammanträde
den 25 oktober 2016.
Förslag
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att
socialnämnden beviljar 300 000 kr till stiftelsen Fryshuset. Medlen
är avsedda för bidrag till hyra för verksamheten i Husby under
resterande månader 2016.

Bilaga
1. Ansökan från stiftelsen Fryshuset i Stockholm.
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