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Svar på motion (2008:4) om att ge Fr yshuset lån gsiktiga förutsättningar för verksamheten.
(1bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motion (2008:4)
om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Fryshuset ett avtal om långsiktigt hållbara villkor för verksamheten samt att ge Fryshuset en egen fast post i stadens
budget.
Kommunstyrelsen har givit nämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka tjänster som
kan upphandlas samt att förbereda en gemensam upphandling för brottsförebyggande
insatser. Mot denna bakgrund kommer förvaltningen att ta fram ett underlag för hur samarbetet mellan staden och Fryshuset ska fungera och återkomma med ett ärende till nämnden i juni.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat motion 2008:4 om
att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet från Tomas Rudin (s) och
Emma Lindkvist (s). Remisstiden går ut 31 mars 2008. Ärendet har även remitterats till
stadsledningskontoret och idrottsnämnden.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.

Motionen i sammanfattning
Fryshuset har funnits i Stockholm sedan 1984. Under dessa 23 år har verksamheten utvecklats i takt med ungdomars intressen. Tiotusentals ungdomar har genom Fryshuset
kunnat utöva sina intressen. Tack vare Fryshuset har många ungdomar funnit en alternativ
miljö med vettiga värderingar som grund för verksamheten.
Fryshusets bidrag från Stockholms stad är en årlig fråga för prövning i staden. De senaste
åren har Fryshusets årliga bidrag inte ens behandlats av kommunfullmäktige i den ordinarie budgeten utan beviljats som anslag ur den centrala medelsreserven.
Fryshuset bör ges ett fast verksamhetsbidrag som är tillräckligt stort för att göra det trovärdigt att dess verksamhet kan fortsätta långsiktigt. Det är rimligt att en verksamhet som
är så viktig för stadens ungdomar ska tvingas ges långsiktiga besked och goda villkor för
utveckling av verksamheten.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att ge Fryshuset ett avtal om långsiktigt hållbara villkor för dess verksamhet.
Att ge Fryshuset en egen fast post i stadens budget

Förvaltningens synpunkter
Som motionärerna framhåller bedriver Fryshuset en mycket omfattande och angelägen
verksamhet för ungdomar i Stockholms stad. Verksamheten, som startade 1984, finansieras dels genom ekonomiskt stöd från Stockholms stad, dels genom sponsorer och andra
finansiärer. Verksamheten har genom åren vuxit och utvecklats och idag bedrivs såväl
ungdomsaktiviteter och brottsförebyggande verksamhet som gymnasieskola.
Fryshuset får för 2008 ett årligt ekonomiskt grundstöd från Stockholms stad om 7 mnkr
för sin ungdomsverksamhet. Därutöver får verksamheten ett särskilt bidrag om 8 mnkr för
riktade brottsförebyggande åtgärder. Totalt erhåller således Fryshuset ekonomiskt stöd
från staden för ungdomsverksamhet om 15 mnkr. Detta har hittills budgeterats inom idrottsnämnden men beslutats av kommunstyrelsen.
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Den 6 februari 2008 beslutade kommunstyrelsen att 15 mnkr ska överföras från idrottsnämnden till socialtjänstnämnden i samband med tertialrapport 1 för 2008. Bakgrunden
var bl a förändringar i stadens organisation, förändringar av Fryshusets verksamhet samt
ändrad lagstiftning.
I samband med beslutet fick socialtjänstnämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka
tjänster som kan upphandlas av de 8 mnkr för riktade brottsförebyggande åtgärder. Vidare
fick nämnden i uppdrag att förbereda en gemensam upphandling för brottsförebyggande
insatser, där avrop från upphandlat ramavtal kan ske från och med år 2009.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut har förvaltningen inlett kontakter med Fryshuset och påbörjat arbetet med att ta fram ett underlag för hur samarbetet mellan staden och
Fryshuset ska fungera. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden med ett ärende
kring formerna för samarbetet i juni.

