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Ställningstagande kring fortsatt verksamhet för Idélabbet
Deluppföljning av projektet Idélabbet, maj 2019.
Dnr KFN18/72-610

Sammanfattning av ärendet
Idélabbet är ett pilot-projekt som pågår under perioden sep 2018-dec 2019.
Projektet syftar till att främja samhällsengagemang, social delaktighet,
inflytande samt ökat nätverkande bland invånarna i Ekerö kommun. I
uppdraget ingår även att omhänderta arbetet med ungas inflytande och
delaktighet. Projektet relaterar till delar av Ekerö-alliansens mål samt till
Kultur och fritidsnämndens övergripande mål.
I skrivande stund befinner sig projektet tre månader in i genomförandefasen,
vilket är en kort tid för utvärdering. Inför budgetarbetet 2020 behöver ett
ställningstagande göras kring fortsatt verksamhet, trots att projekttiden inte
nått sitt slut och en slutlig utvärdering har gjorts.
Kultur och fritidskontoret bedömer att Idélabbets verksamhet, på mycket kort
tid inneburit måluppfyllelse för ökat medborgarinflytande, god integration,
främjande av föreningsliv (Ekerö-alliansens mål) samt bidragit till
måluppfyllelse för ungas mötesplatser och medborgares tillgång till kulturell
verksamhet (Kultur och fritidsnämndens mål).
Till grund för bedömningen ligger insamlad statistik över Idélabbets
verksamhet, se bilaga 1.
Idélabbet har ett särskilt uppdrag att arbeta med ungas inflytande och
delaktighet. Under sommaren 2019 kommer Idélabbet erbjuda unga
feriepraktik och då arbeta med konkreta former för ungas inflytande.
I och med Idélabbets tillkomst har kommunen fått en kunskapsbank kring hur
medborgarinflytande och främjande av föreningslivet kan realiseras i
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praktiken. De utvecklar metoder och olika tillvägagångssätt för detta ändamål.
Under projektets gång har Idélabbets uppdrag kommit att utökas med ett
uppdrag från KS att möjliggöra medborgardialoger.
Idélabbet är också en avgörande aktör för efterlevnaden av kommunens Policy
för samverkan med civilsamhället (Dnr KS17/145-109).
Kultur och fritidskontoret bedömer att Idélabbet har goda förutsättningar att
fortsätta utveckla kommuninvånarnas inflytande och delaktighet och
mötesplatser. Kontoret föreslår därför att projektet Idélabbet övergår till
ordinarie verksamhet i januari 2020.

Bakgrund till ärendet
Idélabbet är ett pilot-projekt som pågår under perioden sep 2018-dec 2019
inom Kultur och fritidsnämnden.
Inför budgetarbete 2020 behöver beslut fattas om förlängning av projektet eller
implementering i ordinarie verksamhet, innan projektet har avslutats.
Följande uppföljning ligger till grund för beslutet.

Syfte och mål med Idélabbet
Syftet med Idélabbet är att främja samhällsengagemang, social delaktighet,
inflytande samt ökat nätverkande bland invånarna i Ekerö kommun. Detta ska
uppnås genom att underlätta och möjliggöra för invånare att förverkliga
samhällsnyttiga idéer eller genomföra fritidsaktiviteter som kommer andra till
del. Idélabbet ska också verka för samverkan mellan civilsamhällesaktörer och
den kommunala organisationen.
Projektet arbetar efter en projektplan. Projektets syfte och mål ligger i linje
med Ekerö-alliansens mål för 2019-2022 samt Kultur och fritidsnämndens
övergripande mål.
Ekerö-alliansens mål som relaterar till Idélabbet:




Ett större medborgarinflytande,
En god integration,
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.

Kultur och fritidsnämndens mål som direkt relaterar till Idélabbet:


Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.
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Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell
verksamhet med god kvalitet.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till ett brett
utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Projekt Idélabb – effektmål




Engagemang, (möjliggöra för att fler medborgare kan få utlopp för sina
idéer och sitt engagemang).
Nätverkande, (möjliggöra för aktörer att arbeta tillsammans för en
större bredd av engagemang och aktiviteter).
Delaktighet: (Idélabbet ska verka för att fler medborgare känner sig
delaktiga i och kan bidra till samhället).

Genomförande
För att uppnå Idélabbets syften och mål arbetar man med stöd och coachning
samt insatser för ökat nätverkande. Föreningar och enskilda kommuninvånare
kan vända sig till Idélabbet för att få stöd av två idécoacher i processen att gå
från idé till handling eller för att hitta andra samverkansparter i olika
projekt/aktiviteter de vill driva.
Idélabbet hjälper vid behov aktörer med bidragsansökningar med syftet att
göra Kultur- och fritidsnämndens bidrag mer tillgängliga för människor.
För ökad samverkan mellan olika civilsamhälles-aktörer kopplar Idélabbet
samman olika aktörer samt upplåter sin lokal för samverkansmöten. Genom
digitala verktyg på Idélabbets hemsida möjliggör Idélabbet för föreningar och
verksamheter att få syn på varandra och bidrar på så sätt också till nya
samverkansmöjligheter.
För ökad samverkan mellan civilsamhället och den kommunala organisationen
arbetar Idélabbet aktivt med att koppla samman aktörer. Detta genom att
upplåta lokalen till samverkansmöten och öppna aktiviteter.
Genom att vara en aktiv part i kommunens samverkansorgan är Idélabbet
också en avgörande aktör för efterlevnaden av kommunens Policy för
samverkan med civilsamhället (Dnr KS17/145-109).
För att nå en bred målgrupp, som inkluderar personer som saknar tidigare
erfarenhet av engagemang, arbetar Idélabbet uppsökande. Detta sker såväl
genom egna aktiviteter som i samverkan med andra, samt genom traditionellt
och digitalt informationsmaterial.
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Projektets faser är:
Uppstart: sep 2018-jan 2019
Genomförande; feb 2019-dec 2019.
Uppföljning och utvärdering: jan 2020
I skrivande stund har projekts genomförandefas varit i gång till och med april.
Bedömningen av projektets effekter görs med hänsyn till den korta tid
Idélabbet varit verksamt.

Resultat av Idélabbets verksamhet
Projektets resultat värderas efter de insatser Idélabbet genomfört eller varit
delaktig i. Målgruppen är alla invånare men i huvudsak utgörs målgruppen av
civilsamhällesaktörer (föreningar, nätverk och privatpersoner som vill påverka
eller uträtta något).
De coachsamtal som inte resulterat i ett konkret projekt /aktivitet räknas in i
uppföljningsunderlaget. Detta eftersom möjligheten att få sina idéer bemötta
och diskuterade bidrar till känsla av delaktighet och medborgarinflytande.
Underlag för uppföljningen finns som bilaga 1.
Utöver de insatser som nått målgruppen, följs även projektets process upp, dvs
de arbetsprocesser som krävs för att få igång en utåtriktad verksamhet. Hit
räknas iordningsställande av lokal, upptryck av material och layout, hemsida,
projektplan mm.

Projektets resultat i relation till Ekerö-alliansens och Kultur och
fritidsnämndens mål
Kultur- och fritidskontoret bedömer att Idélabbet på kort tid bidragit till
måluppfyllelse för de mål som relaterar till projektet.
Medborgarinflytande
- Idélabbet har lyckats nå ut till en stor del av målgruppen. Indikator är det
stora antalet aktörer/genomförare som fått coachning, totalt 30 st, samt att
flera aktiviteter och samverkansprojekt genomförts med stöd från Idélabbet,
totalt 18 st.
-I snitt har varje aktör/genomförare som fått stöd av Idélabbet, bestått av 6
personer. Det innebär att ca 180 personer har direkt fått stöd från Idélabbet.
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- Ungefär en tredjedel av de som sökt stöd från Idélabbet bedöms ha mellaneller låg erfarenhetsnivå av tidigare engagemang. Det talar för att Idélabbet
bidragit till att fler kan engagera sig.
- 57 % av de projektägare som sökt stöd av Idélabbet utgörs av privatpersoner
eller nätverk (utan koppling till förening). Att hitta nya sätt att stötta
samhällsengagemang än den traditionella föreningsformen var ett skäl till
Idélabbets tillkomst, vilket har uppnåtts genom Idélabbets arbetssätt.
En god integration
- 25% av de tänkta målgrupperna för aktiviter/insatser som fått stöd från
Idélabbet är nyanlända eller funktionsnedsatta. Totalt 12 aktiviteter.
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
-43 % av de projektägare som sökt stöd av Idélabbet utgörs av föreningar,
Totalt 19 st.
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet
38 % av projekten / aktiviteterna som fått stöd från Idélabbet, har haft barn
och unga som målgrupp. Totalt 20 stycken.
Övriga insatser
Från projektets start i september 2018 fram till maj 2019, har Idélabbet fullföljt
arbetet enligt projektplanen. De har iordningsställt en lokal i Ekerö centrum för
möten och workshops, invigt verksamheten med en fest, lanserat en hemsida,
tagit fram en logotype och informationsmaterial på fem olika språk. Vidare har
Idélabbet hållit fyra workshops för medarbetare i kommunens alla
förvaltningar kring utveckling av samverkan med civilsamhället.
Återkopplingen från deltagare visar att dessa workshops i flera avseenden varit
ögonöppnande och att flera tankar om samverkan har väckts hos verksamheter
som traditionellt inte arbetar med samverkan.
Idélabbet har sammanfört ungdomar och politiker under avslappnande former
och bidragit till samtal mellan grupperna. Liknande aktiviteter kommer att
anordnas under resterande projektår. Under sommaren 2019 välkomnar
Idélabbet feriepraktikanter till verksamheten som kommer få en viktig roll i att
utveckla och testa metoder för ungdomsengagemang och inflytande. Vidare
fortgår ett löpande strategiskt arbete som indirekt leder till att uppfylla
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verksamhetens effektmål. Detta arbete inkluderar omvärldsbevakning och
metodutveckling för inflytande, delaktighet och engagemang.
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