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Årlig uppföljning och utvärdering av beviljade medel till Fryshuset
STK-2019-1171
Sammanfattning

Detta ärende omfattar en årsredovisning från Fryshuset gällande det bidrag som
kommunstyrelsen lämnat för 2019 till deras verksamheter United Sisters, Barn till ensamma
mammor samt Ungdomskultur (STK-2018-1234).
Kommunstyrelsen beslutade om en inriktning att årligen, mellan åren 2020–2022, bidra med
2 000 000 kronor till Fryshuset. Kommunstyrelsen beslutade också att Fryshuset varje år skulle
återkomma med en årsredovisning, som ska utvärderas i samverkan mellan fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadskontoret.
Nämnda förvaltningar gör bedömningen att Fryshuset använt medlen ändamålsenligt.
Stadskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna årsredovisningen från Fryshuset
och att ge fortsatt stöd om 2 000 000 kronor för 2020 i enlighet med intentionerna i Fryshusets
ursprungliga ansökan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning från Fryshuset för verksamhetsåret 2019 och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beviljar Fryshuset fortsatt ekonomiskt bidrag om 2 000 000 kronor från
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande bidrag och medlemsavgifter för 2020.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen 2020-04-15
Beslutet skickas till

Fryshuset
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

Kommunstyrelsen tog i april 2019 ett inriktningsbeslut om att bevilja ett årligt bidrag till
stiftelsen Fryshuset om 2 000 000 kronor (STK-2018-1234). I samma ärende tog
kommunstyrelsen också beslut om att, som en förutsättning för det årliga bidraget, Fryshuset
skulle lämna en årsredovisning för de verksamheter man beviljats om stöd för till stadskontoret.
Stadskontoret gör i samråd med fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt arbetsmarknadsoch socialförvaltningen bedömningen att Fryshuset använt beviljade medel på ett ändamålsenligt
sätt.

Kort redogörelse av Fryshusets årsredovisning 2019
Barn till Ensamma Mammor (BEM)
Verksamheten BEM syftar till att stödja barn till ensamstående mammor (med barn från 0-18 år)
i socioekonomisk utsatthet. Målsättningen är att ”alla barn ska ha rätt till glädje, upplevelser och
att bli sedda”. Fryshuset beskriver att BEM är en förebyggande verksamhet där den långsiktiga
effekten är att barnen får hopp och framtidstro och blir en naturlig del i samhället.
BEM har erbjudit målgruppen att delta i olika typer av aktiviteter under hela 2019. Exempelvis
har de tagit med mammorna och barnen till Hylliebadet, Rundan i kanalen, MFF-match,
afrodansworkshop med mera. Totalt har BEM genomfört 65 aktiviteter under 2019.
Fryshuset valde att använda 700 000 kronor av kommunstyrelsens bidrag till BEM för 2019.
United Sisters
United Sisters syftar till att stärka tjejer mellan 12-20 år att hitta sin väg i livet och att våga
identifiera och följa sina drömmar. Verksamheten är öppen för alla tjejer, men med primärt
fokus på tjejer som lever med begränsande normer kopplade till heder och tjejer med
neuropsykiatriska diagnoser. Genom förebyggande arbete vill Fryshuset motverka att tjejer
hamnar i utanförskap och destruktiva livsstilar.
En stor del av de tjejer som söker sig till United Sisters lever i dysfunktionella familjer där de inte
har någon vuxen att prata med. Tjejernas önskemål är bland annat att få redskap till att kunna få
en mer positiv självbild, lära sig dra gränser och skapa sunda relationer.
Under 2019 har man jobbat med såväl individuell coachning som med självstärkande grupper.
En utmaning har varit att få de tjejer som lever med begränsningar att överhuvudtaget komma
till Fryshuset, då de inte får lov av sina föräldrar att delta.
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Utöver coachning har de inom United Sisters också erbjudit aktiviteter så som wakeboardläger
och utbildningar i normkritik och jämlikhet. Totalt har United siters genomfört 45 aktiviteter
under 2019.
Fryshuset valde att använda 800 000 kronor av kommunstyrelsens bidrag till United Sisters för
2019.
Ungdomskultur (UK)
Verksamheten Ungdomskultur syftar till att stärka unga (oftast från socioekonomiskt utsatta
områden) genom att utveckla deras passioner. Genom Ungdomskultur vill Fryshuset bidra till en
bättre fysisk och psykisk hälsa för sina deltagare. Målgruppen för verksamheten är unga mellan
13- 30 år.
Under 2019 har man genomfört ett antal aktiviteter. Däribland kan nämnas musikstudio, dans
workshops, danstävlingar och samtal om psykisk ohälsa.
Totalt har man inom verksamheten Ungdomskultur genomfört 20 aktiviteter under 2019.
Fryshuset valde att använda 336 000 kronor av kommunstyrelsens bidrag till verksamheten
Ungdomskultur för 2019.
Ledning och administration
Resterande del av kommunstyrelsens bidrag, 164 000 kronor), använde Fryshuset till intern
ledning och stöd kopplad till ovanstående verksamheter.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret vill poängtera att kommunstyrelsens beslut om att ge berörda förvaltningar i
uppdrag att samverka kring uppföljningen varit positiv. Det har bidragit till en helhetsförståelse
av Fryshusets arbete i förhållande till kommunens egna verksamheter. Genom detta
förhållningssätt kan de delar i kommunen som på något sätt samverkar med Fryshuset lättare se
hur den idé-burna sektorn (det här fallet Fryshuset) kan komplettera kommunens uppdrag.
Den samlade bedömningen från stadskontoret, efter samråd med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen är att Fryshuset använt beviljade
medel till det de var avsedda för. Utifrån den bedömningen föreslår därför stadskontoret att
kommunstyrelsen ger fortsatt ekonomiskt stöd till Fryshuset under 2020.
Samtidigt finns det delar i Fryshusets återrapportering som kan utvecklas. Det gäller i synnerhet
hur Fryshuset beskriver effekter av verksamheterna. Berörda förvaltningar har tillsammans med
Fryshuset en fortlöpande dialog om de verksamheter man får bidrag för. Stadskontoret kommer
i denna dialog ta upp frågan om hur Fryshuset till nästa rapporteringstillfälle kan fördjupa/
utveckla sina analyser.
Ansvariga

Gunnar Bergström Enhetschef
Micael Nord Näringslivsdirektör
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