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Hyresstöd till Fryshuset Husby 2020
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen Fryshuset
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja Stiftelsen Fryshuset ett
tidsbegränsat bidrag på 700 000 kronor till hyra för verksamheten i
Husby för 2020.
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Sammanfattning
Stiftelsen Fryshuset ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
700 000 kronor till hyra för verksamheten i Husby 2020.
Fryshuset i Husby är stiftelsens satsning i norra Stockholm.
Verksamheten syftar till att få unga att förflytta sig till ett positivt
sammanhang där de känner tillhörighet och möjlighet att påverka
sina liv. Verksamheten i Husby startade under hösten 2016.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar 700 000 kronor
till Stiftelsen Fryshuset. Medlen är avsedda för hyra till
verksamheten i Husby 2020.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i ärendet ”Avstämning av mål och
budget 2016” (dnr 111-47/2016) den 17 februari 2016 att tilldela
socialnämnden en ökad driftbudget för att täcka hyreskostnad för
Stiftelsen Fryshuset i Husby med start hösten 2016 och därefter med
ett årligt hyrestillägg om 700 000 kronor under fem år.
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Socialnämnden beslutade 20 september 2016 att bevilja stiftelsen
bidrag till hyra för resterande månader 2016. För åren 2017, 2018
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och 2019 beslutade socialnämnden den 16 maj 2017,
21 augusti 2018 och 21 maj 2019 att bevilja stiftelsen
700 000 kronor i bidrag per år.
Ärendet
Stiftelsen Fryshuset ansöker hos socialnämnden om 700 000 kronor
i hyresbidrag för lokalerna i Husby 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen 20 maj 2020.
Sökande stiftelse
Stiftelsen Fryshuset med organisationsnummer 802011-1582
bedriver ett 50-tal verksamheter inom olika intresseområden för
barn och unga, med sociala perspektiv, genom utbildning och
arbetsmarknad. 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 som avser
att hantera komplexa sociala problem. Varje månad har Fryshusets
hela verksamhet i Stockholm cirka 20 000 besökande barn och
ungdomar.
Socialnämnden stödjer sedan länge Fryshusets verksamhet i
Stockholm. För 2020 beviljade socialnämnden genom
organisations- och föreningsutskottet Fryshuset totalt
9 300 000 kronor i verksamhetsbidrag, varav 7 000 000 kronor i
grundbidrag och 2 300 000 kronor till åtta sociala verksamheter.
Aktuell ansökan
Fryshuset i Husby är stiftelsens satsning i norra Stockholm.
Verksamheten startade i augusti 2016 med speciellt framtagna
aktiviteter och projekt anpassade för de ungas behov och
önskningar.
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. Verksamheten vill skapa och ge unga förebilder
samt öka idrottandet bland unga i området. Därtill vill stiftelsen
tillgängliggöra idrottandet genom att utveckla utemiljön.
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Fryshuset Husby har som mål att under 2020 fortsätta växa i
området. De ska genomföra program och verksamheter med fokus
på förebyggande arbete för ungdomar i riskzon. Målet är att unga
ökar sin framtidstro genom trygga etablerade forum. Fryshuset ska
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erbjuda kontinuerliga aktiviteter och kompetenshöjande kurser,
detta för att ge målgruppen verktyg att skapa en meningsfull fritid
för sig själva och andra. De skapar nära samarbeten med företag och
organisationer som möjliggör arbeten för ungdomar som står långt
utanför arbetsmarknaden.
De planerar att träffa och erbjuda öppna mötesplatser för
1 500 flickor och unga kvinnor och 1 500 pojkar och unga män. De
planerar också att träffa och erbjuda gruppverksamhet för
150 flickor och unga kvinnor och 150 pojkar och unga män i
området.
I samband med fortsatt verksamhet i Husby under 2020 ansöker
Stiftelsen Fryshuset om ett extra hyresbidrag.
Förvaltningens bedömning
Fryshusets verksamhet i Husby är framförallt till för barn och unga i
Husby och i dess närområde, men är öppen för alla barn och unga
inom Stockholms stad. Förvaltningen anser att verksamheten är
öppen för alla unga och stadsövergripande.
Fryshuset beskriver att de olika aktiviteterna tas fram utifrån de
ungas önskemål och behov. De utvecklar och kvalitetssäkrar
verksamheten kontinuerligt för att nå fler ungdomar och för att
motsvara efterfrågan hos de unga. Förvaltningen är positiv till att
stiftelsen arbetar nära målgruppen för att skapa en relevant och
efterfrågad verksamhet.
Förvaltningen anser att Fryshusets arbete i området möjliggör en
inkluderande verksamhet för fler ungdomar i Husby och dess
närområde, vilket kompletterar socialtjänsten i det förebyggandet
arbetet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar stiftelsen
Fryshuset ett tidsbegränsat bidrag på 700 000 kronor till hyra för
verksamheten i Husby för 2020.
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