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TILLSAMMANS LÖSER VI UTMANINGEN!

Denna rapport innefattar Passalens arbete i Göteborgs Stad med program ”klubbar by Passalen” 
som bedrivs enligt integrerad arena metoden. 

Syftet med arbetet är att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation inom 
Göteborgs Stads öppen fritid. 

2020 har på många sätt varit ett utmanande år. Den rådanden pandemin har gjort att vi fått ställa 
om och hitta nya möjligheter och lösningar. 

En spännande utveckling som skett tack vare pandemin är "Passalen-digital", ett program där vi 
möter barn och unga i aktiviteter online. När deltagarna varit sjuka eller är i riskgrupp så har vi kun-
nat erbjuda aktiviteter att delta i hemifrån.

Det resultat denna rapport innefattar är möjligt tack vare den samverkan som vi har med Göteborgs 
Stad. Att vi gemensamt har ett mål om en aktiv och inkluderande fritid för alla och verkar för att 
skapa nya lösningar och arbetsmetoder. 

 
Tack för god samverkan under året!

Med vänlig hälsning

Team Passalen
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OM MÅLGRUPPEN, FRITIDENS  
UTMANINGAR OCH INTEGRERAD 
ARENA METODEN
Forskning visar att barn och unga med funktionsvariation har sämre möjligheter till fritidsaktivi-
teter. Enligt folkhälsorapporten 2018 lever målgruppen idag i utanförskap och har sämre hälsa, 
livsvillkor och levnadsvanor jämfört med normen1. Enligt socialstyrelsen statistik (2017) var antalet 
personer med insatser enligt LSS 3793 av dem var 1191 i åldrarna 7–25 år. 
 
Passalens tjugoåriga arbete med målgruppen, öppen fritid och frågeställningen om inkludering har 
resulterat i följande kunskap. Vi ser tre olika nivåer och strukturer som utgör hinder för målgruppen 
att delta likvärdigt som andra. Strukturell, kulturell och individuell nivå. Integrerad arena metoden 
är en operativ åtgärdsplan som överbryggar de hinder vi ser.

1 Folkhälsomyndigheter - Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2018, 2018-03-14 
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VARFÖR NÅR INTE DE ÖPPNA  
FRITIDSVERKSAMHETERNA  
MÅLGRUPPEN?

Fritiden ska vara egenvald och bygger på att den enskilda individen får välja sin aktivitet. För en 
individ som behöver stöd i sin organisering blir detta svårt. Stödet som behövs är många gånger 
innan aktiviteten, det vill säga resan till och från aktiviteten, förkunskap om vad som skall hända, 
någon som möter upp och introducerar. Passalens erfarenhet är att om stödinsatsen inte finns för 
en person i behov så uteblir deltagandet.  



VARFÖR ÄR FRITIDEN UTMANANDE 
FÖR MÅLGRUPPEN?

Fritidens utformning med egenvalda aktiviteter och fri tid gör att det är upp till den enskilde indivi-
den att skapa sin fritid. Om man saknar resurser för att på egen hand klara av att skapa delaktighe-
ten, och de resurserna inte finns i ens närmiljö, är risken för utanförskap stort. 
Den öppna mötesplatsmiljön skapar utmaningar för målgruppen att delta då ansvaret enbart ligger 
hos den enskilda individen att på egen hand hitta information, ta sig dit, delta i ett sammanhang 
och förstå vad som gäller i verksamheten.  
 
2020 har regeringen tilldelat ett uppdrag till Myndigheten för ungdoms och civillsamhällesfrågor 
(MUCF) att framta ett stödmaterial för kommuner och verksamheter att inkludera barn och unga 
med funktionsvariation. Detta arbetet har utgått från en panelundersökning där 2000 personer del-
tagit. Resultatet av undersökningen visar att fritidens nuvarande utformning utestänger målgrup-
pen från delaktighet. De hinder som undersökningen lyfter fram är brister i infrastruktur, hjälpme-
del samt tillgänglighet1.  
 
Passalen tror på ett samhälle där vi tillsätter resurser och kompetens för delaktighet inom den 
ordinarie fritiden. Vi tror att flertalet kan delta tillsammans med andra och för dem med mycket 

omfattande behov kan andra, mera individuella stödinsatser, vara aktuellt.     

1 www.svd.se/dåliga-villkor-for-funktionsnedsattas-fritid
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PASSALENS DELTAGARE

Passalen når sina deltagare via ett omfattande uppsökande arbete där vi exempelvis samverkar 
med grundsärskolan och socialtjänsten som regelbundet skickar deltagare i behov av kompisar  
och aktiviteter.   
 
Den gemensamma nämnaren mellan samtliga deltagare i Passalen är att det i någon mån behöver 
stöd för att organisera sin fritid. Många klarar inte på egenhand  att hitta en aktivitet och ta sig till 
den. En del av våra deltagare har utmaningar med de exekutiva funktionerna vilket gör att exempel-
vis planering inför en aktivitet (ta sig till och från) blir utmanande. Passalens framtagna hjälpmedel 
”Passalenapplikationen” (en app som gör aktiviteterna i Göteborgs Stads tillgängliga) och våra 
ungdomsledare, som följer med som ledsagare ut i aktivitet, tillgodoser det behovet.  
 
Passalen bedriver programmet utifrån Göteborgs Stads plan för fritidsverksamhet 2018–2021 som 
belyser fyra viktiga strategiska riktningar. 
 
1. Ungas delaktighet och inflytande 
2. Ungas lärande och utveckling 
3. Samverkan för att ge fler unga möjligheter 
4. Ungas tillgång till hela staden som arena.
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HUR VI NÅR DELTAGARNA

Generellt kan man säga att de deltagare Passalen arbetar med inte på egenhand besöker de öppna 
fritidsaktiviteterna.  Det kräver från vår sida en omfattande arbetsinsats för att  
mobilisera deltagarna.   
 
På följande sätt arbetar vi.  
 
1. Uppsökande arbete via mobila klubbar 
Mobila klubbar är vårt bästa sätt att nå målgruppen. Det är en första aktivitet med passalensledare 
som ofta leder till att man på sikt kommer in i den ordinarie fritidsverksamheten. Arbetet innefatt-
aratt vi åker ut till skolor, gruppboenden etc. där vår målgrupp finns och gör en aktivitet tillsam-
mans. På så sätt etablerar vi relation och kontakt med varandra. Därefter följer vi upp kontakten 
och bjuder in till det ordinarie fritidsaktiviteterna.  
 
2. Samverkan med IFO/Funktionshinder (Funktionsstöd)  
Handläggare på Socialtjänsten, IFO-funktionshinder får in ansökningar om bistånd (insatser via LSS 
och Sol) från målgruppen som kan beskriva ett behov av kompisar och aktiviteter. Efter samtycke 
från individen slussas intresserade deltagare vidare till oss.  
 
Det är ett mycket omfattande arbete med att nå deltagarna och det blir aldrig färdigt. Dagligen 
kontakta och motivera vi deltagare och deras anhöriga att komma till aktiviteterna. Detta är en del 
av arbetet med att nå målgruppen och behålla dem i aktivitet. 
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INTEGRERAD ARENA METODEN

Integrerad arena metoden svarar upp mot de utmaningar som målgruppen kan stå inför gällande 
delaktighet inom öppen fritid. En enkel beskrivning av metoden är nio olika stödinsatser som stöt-
tar målgruppen till delaktighet.  
 
Stödinsatserna är bland annat passalenappen, ungdomsledarfunktionen samt det veckobaserade 
uppsökande arbetet. 
 
Namnet ”integrerad arena” åsyftar en verksamhet som är öppen, anpassad och tillgänglig för alla. 
 
Verksamheten arbetar aktivt för att inkludera alla människor och har särskild kunskap och ett an-
passat arbetssätt gentemot målgrupper som behöver stöd för att delta i en öppen verksamhet. 
Passalens arbete sker löpande enligt följande moment: 
 
1. Kartläggning av verksamheter i stadsdelen (fritidsgårdar föreningsliv etcetera). 
 
2. Utbildning av fritidsledare och föreningspersonal. 
 
3. Informationsmöten för målgruppen. 
 
4. Föräldramöten/anhörigträffar för målgruppens representanter 
 
5. Lokal marknadsföring i lokaltidningar, på stadsdelens webbplats etc. 
 
6. Rekrytering och utbildning av unga ledare som följer med ut i aktiviteten. 
 
7. Unga ledare följer med målgruppen ut i aktivitet under kvällar och helger.
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SAMVERKAN

 Integrerad arena metoden bygger på samverkan mellan tre olika parter. Passalen samt de två en-
heterna samhälle och kultur och socialtjänsten/IFO-funktionshinder. Samtliga parter har en viktig 
uppgift utifrån sitt dagliga uppdrag.  
 
1. Passalen är operativ projektledare för programmet och driver det dagliga arbetet.  
2. Samhälle och kultur är operativ motpart i arbetet. Det är ens verksamhet som skall inkluderas 
och få deltagare från målgruppen. Samverkan sker på veckobasis inför aktivitet samt kring plane-
ring. Personalen erhåller utbildning och handledning kring målgruppen från Passalen.  
3. Socialtjänsten/IFO-funktionshinder beviljar bistånd i form av insatser för målgruppen. Integrerad 
arena är en allternativ insats till LSS- och socialtjänstlagen. Handläggarna på enheten slussar delta-
gare till Passalen som vi stöttar ut i verksamhet.
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PASSALENS LÖPANDE ARBETET

0. Uppsökande arbete 
Det uppsökande arbetet är där vi lägger mest kraft i programmet. Det är då vi möter målgruppen. 
Konkret innebär det att vi uppsöker skolor och verksamheter (korttidsboenden, DV etc.) där vår 
målgrupp befinner sig. Vi skapar aktiviteter tillsammans och stöttar individerna till att ladda ner 
applikationen och bli medlemmar. 
 
1. Samverkan med socialtjänsten 
Handläggare inom socialtjänsten skickar deltagare till oss. Vi tar kontakt med deltagarna och 
rekommenderar och bokar in aktiviteter. Vi återkopplar till socialtjänsten om eventuella  
behov av insatser för deltagande (ledsagare, avlösare etc.). 
 
2. Kontakt med målgruppen 
En regelbunden (veckobaserad) kontakt med målgruppen är mycket viktig för dess deltagande. Vi 
har kontakt med målgruppen via sms, messanger, applikationen, mail samt telefonsamtal. Varje 
aktivitet måste marknadsföras för att vi skall ha deltagare. Det kan inte nog understrykas att detta 
arbete måste göras löpande – annars kommer inte målgruppen. 
 
3. Kontakt med fritidsverksamheterna 
Varje vecka har vi kontakt med fritidsledarna i respektive verksamhet som vi skapar aktiviteter 
tillsammans. Kontakten innefattar planering av verksamheten. 
 
4. Koordinering av resa till och från en verksamhet 
I detta moment stöttar projektledaren individen som skall komma till en aktivitet med hur man 
skall komma dit. Det kan vara att ungdomsledaren möter upp vid busshållplats eller när, var och 
hur färdtjänsten hämtar och lämnaren deltagare. 
 
5. Ungdomsledarprogrammet 
Varje termin rekryterar vi ca 10–15 ungdomsledare som går i ett program hos oss på Passalen. Ung-
domsledarrollen innefattar att följa med målgruppen ut i aktivitet. Denna insats är helt avgörande 
för målgruppens delaktighet. Programmet som ungdomsledarna går innebär att de varje månad 
har ett utbildningstillfälle. Det kan vara ledarskap, låg-affektivt bemötande, tecken som stöd etc. 
Ungdomsledarna arbeta ca 1 kväll/vecka och programmet varar i 6 månader. Därefter får  
ungdomsledarna ett diplom. 
 
6. Hantering av det praktiska runt målgruppen 
De deltagare som kommer till Passalen har ofta ett stort stödbehov. Passalens projektledare har 
mycket kontakt med föräldrar, personal etc. för att förbereda för aktiviteten. En del deltagare har vi 
kontakt med i flera år innan de kommer ut i aktivitet. 
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7. Ungdomsledarna deltar med målgruppen i verksamheten  
Ungdomsledarna följer med ut i aktivitet och deltar tillsammans med målgruppen.  
 
8. Utvärdering och kvalitetssäkring av verksamhet 
Passalen utvärderar och kvalitetssäkrar verksamheten och författar månads-halvårs och helårsrap-
porter. Passalen sammankallar stadens anställda och politiker till en årliga ”impact day” för att gå 
igenom resultatet av arbetet. Detta år skedde det den 31/1–2020 på frilagret i Göteborg. 
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RESULTATMÄTNING

Varje år genomför Passalen en resultatmätning som visar på deltagarnas utveckling. Vi mäter även 
frekvensen av vårt arbete. 
 
1. Antal aktiviteter och deltagare. Varje månad skickas en rapport till stadsdelen med  
ovanstående uppgifter.  
 
2. Utvecklingen hos deltagarna. 1 gång per år (hösten) genomför Passalen en årlig resultatmätning 
som handlar om deltagarnas utveckling. Undersökningen genomförs av föreningen inkludera

MÅL FÖR DELTAGARNA

Passalen arbetar mot 4 mål som vi önskar utvecklas hos målgruppen.  
1. Få stärkt tilltro till sin egen förmåga 
2. Bli självständiga individer 
3. Förstå och hantera sociala spelregler 
4. Skapa sociala relationer utifrån intresse
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HUR RESULTATMÄTNINGEN GÅR TILL

Varje år skickas det ut enkäter till deltagare, personal och anhöriga. Varje enkät är kopplad till en 
individ så varje fråga har tre olika svar och kan ses som en helhet eller var och en för sig. Nedanstå-
ende information avser resultatmätningen vi gjorde hösten 2020.   
 
- 50 föräldrar till deltagande barn har svarade på enkäten 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENKÄTEN  
•I enkäten finns det ett antal påståenden/indikatorer (skala 1-10) inom ett mål 
–T.ex. indikatorn ”Mitt barn vill testa nya aktiviteter” som visar på en förflyttning inom målet ”Få 
stärkt tilltro till sin egen förmåga” 
•Föräldrar skattar sina barn enligt de olika påståendena 
•Resultatet jämförs mellan barn som har gått på Passalen 3 terminer eller kortare, och barn som har 
gått på Passalen längre än 3 terminer. På detta sätt kan man se en förflyttning.hq 
 
 
RESULTAT AV ARBETET 
Vi har under hösten fått totalt 16 barn skickade till oss, från september till december. Av dessa har 
12 (75%) barn kommit ut i aktivitet under hösten, varav 7 st (44%) även har blivit aktiva medlem-
mar. De är därmed inte längre kvar i processen hos föräldrastödet. Fler av barnen har varit på väg ut 
i aktivitet, men pausat då de nya restriktionerna kring coronaviruset kom.  
 
 
SAMMAN FATTNING AV ARBETET 2020 
 
Detta kapitel beskriver det övergripande arbetet i Göteborgs Stad 2020.  
Hela staden som arena. Passalen har under 2020 arbetat med 10 stadsdelar samt  
Idrotts-och föreningsförvaltningen.  
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FÖRÄLDRASTÖD 
Barn och unga med funktionsvariation har ofta ett behov av stöd från sin familj då de inte alltid kan 
planera sin vardag eller ta sig mellan olika platser på egen hand. Familjens engagemang i sitt barns 
fritid är därmed nödvändigt för att barnet ska ha möjlighet att ha en aktiv fritid. Därför har Passalen 
under hösten 2020 tillsatt ett föräldrastöd. Föräldrastödet arbetar med att stötta deltagarnas familj i 
att prioritera att deras barn aktivt börjar delta i stadens öppna fritidsverksamheter via Passalen. Vi får 
kontakter till familjer skickade till oss via Funktionsstöd. När de träffar barn och unga i behov av akti-
viteter presenterar de Passalen för familjen och skickar sedan (med familjens godkännande) kontakt-
uppgifter till Passalen, som tar vidare kontakt med familjen. 
 
KORT OM HUR FÖRÄLDRASTÖDET ARBETAR: 
• Telefontider och fysiska träffar erbjuds både på dag- och kvällstid, för att föräldrar med olika arbetss-
cheman ska kunna hitta en tid som passar dem. 
• Tillsammans med familjen läggs en plan upp för hur barnet ska komma ut i aktivitet. 
• Uppföljning med familjen sker veckovis till dess att familjen på egen hand klarar av att använda Pas-
salenappen och hitta aktiviteter att anmäla sitt barn till. 
• Föräldrastödet följer löpande upp med Funktionsstöd kring varje individ 
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STATISTIK 2020  
 
 
Totalt har vi genomfört 1194 aktiviteter för 5016 deltagande. Totalt 632 unika deltagare 
 deltar i programmet.1 

1 Deltagande är en sammanräkning av deltagande på samtliga aktiviteter inom programmet klubbar by Passalen såsom 
aktiviteter under och efter skoltid. Vilket drivs i samarbete med 10 stadsdelar och Idrotts- och föreningsförvaltningen. 
Statistiken omnämnd som IOFF är aktiviteter i Angered, västra Hisingen, Lundby, Norra Hisingen och Östra Göteborg. 
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IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN
Passalen har under året uppdrag att leverera 160 antal klubbar på idrottsanläggningar och/eller i 
samarbete med föreningar. Passalen ska uppnå ett resultat om 1992 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom klubbarna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen,  
samtidigt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 425 aktiviteter  
genomförts med totalt 2115 antal deltaganden. Unika deltagare var 321 stycken.  
 
Operativ projektledare: Tove Mattson 
Strategisk projektledare: Jessika Säljö 
 

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft stående aktiviteter på Angered Arena, Kärra simhall, Lundbybadet 
och Frölundabadet. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, 
dagliga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har under året 
arbetat 12 skolor i totalt 18 olika grupper. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online. Vi har under årets varmare månader även haft utomhusaktiviteter. 
 
• Under sommarlovet genomförde vi 2 lovveckor. Under ena veckan genomförde vi lovaktiviteter 
med fokus på lek och rörelse. Den andra veckan genomförde vi ett seglarläger tillsammans med 
Göteborgs Kungliga Segelsällskap. 
 
• Vi har under året samarbetat med totalt 5 föreningar, där det mest regelbundna är vårt samarbete 
med Önnereds Handbollsklubb som vi har aktivitet med varje vecka. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 
våra aktiviteter i sociala medier. 
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OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft stående aktiviteter på Lindens fritidsverksamhet, i Positivparken, på 
Ungdomens hus 1200 kvadrat samt på Pilens fritidsgård. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen  
arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, dag-
liga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft återkom-
mande mobila klubbar på Frölundaskolan och har också gjort uppsökande verksamhet riktat mot 
Frölundaskolan Bräcke, Hovåsskolan och Högsbogårdsskolan. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 
våra aktiviteter i sociala medier. 
 
 
 
 
 
 

ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO 
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo 
och ska uppnå ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, sam-
tidigt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 117 aktiviteter genomförts 
med totalt 596 antal deltaganden. Unika deltagare var 85 stycken.  
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Felicia Lekenstam
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CENTRUM
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Centrum och ska uppnå 
ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, sam-
tidigt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 85 aktiviteter genomförts 
med totalt 362 antal deltaganden. Unika deltagare var 41 stycken. 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Felicia Lekenstam

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft en stående aktivitet på Verket varje vecka. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen 
 arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, 
dagliga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har 
under året jobbat med uppsökande verksamhet på Burgården Gymnasiesärskola, Katrinelund 
Gymnasiesärskola, Montessoriskolan Elyseum, Landalagången gruppbostad samt Lilla 
Framnäsgatans gruppbostad.  
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 
våra  aktiviteter i sociala medier.
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LUNDBY
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Lundby och ska uppnå 
ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom klubbarna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samti-
digt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 98 aktiviteter genomförts 
med totalt 264 antal deltaganden. Unika deltagare var 36 stycken. 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Felicia Lekenstam

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft stående aktiviteter på Grindstugan och på Kulturcafé i Bjurslättssko-
lan. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen arrangerat 
lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, 
dagliga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har satt igång 
återkommande mobila klubbar på Bjurslättsskolan. Vi har också gjort uppsökande arbete riktat 
mot Blackevägen gruppbostad, Centrumhuset Vintergatan gruppbostad, Sven Agne Larssons vägs 
gruppboende och Ostindiefararens gruppbostad. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 
våra aktiviteter i sociala medier. 
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NORRA HISINGEN
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Norra Hisingen och ska 
uppnå ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, sam-
tidigt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 98 aktiviteter genomförts 
med totalt 337 antal deltaganden. Unika deltagare var 160 stycken. 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Felicia Lekenstam

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft stående aktiviteter på Mötesplats Backa-Brunnsbo och  
Backa fritidsgård. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen  
arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, 
dagliga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft åter-
kommande mobila klubbar på Kärraskolan och Olshammarskolan. Vi har också gjort uppsökande 
arbete riktat mot Hinnebäckskolan, Move and Walk, Lille Ingebäck gruppbostad samt Bärby Herr-
gårdsväg ungdomsboende. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 

våra aktiviteter i sociala medier.
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VÄSTRA GÖTEBORG
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Västra Göteborg och ska 
uppnå ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, sam-
tidigt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 64 aktiviteter genomförts 
med totalt 273 antal deltaganden. Unika deltagare var 40 stycken. 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Kajsa Pettersson

OM ARBETET 
 
• Under våren hade Passalen en stående aktivitet på Tyrolen varje fredagskväll. Denna flyttades till 
hösten till 1200 kvadrat där den nu drivs i samarbete med stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Vi 
drev också Mini-Klubbar för en yngre målgrupp, men på grund av lågt deltagande lades denna ner 
under höstterminen. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen  
arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, 
dagliga verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft åter-
kommande mobila klubbar på Frejaskolan och Kannebäcksskolan, och har även utfört uppsökande 
verksamhet på Påvelundsskolan. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också 

våra aktiviteter i sociala medier.
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VÄSTRA HISINGEN
Passalen har under året uppdrag att leverera 50 antal klubbar i stadsdelen Västra Hisingen och ska 
uppnå ett resultat om 200 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsdelens 
öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samtidigt som 
en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 44 aktiviteter genomförts med totalt 252 
antal deltaganden. Unika deltagare var 44 stycken. 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Theresa Wallin

OM ARBETET 

 
• Sedan samarbetets start i april har Passalen haft en stående aktivitet på Runt Hörnet varje vecka. 
 
• Under sommarlov och höstlov har vi i samarbete med stadsdelen arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, dagliga 
verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft återkommande 
mobila klubbar på Torslandaskolan och Svartedalsskolan. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också våra 

aktiviteter i sociala medier.
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ÖRGRYTE-HÄRLANDA 
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Örgryte-Härlanda och ska 
uppnå ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsdelens 
öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samtidigt som 
en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 74 aktiviteter genomförts med totalt 310 
antal deltaganden. Unika deltagare var 57 stycken 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Kajsa Pettersson

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft en stående aktivitet på Kålltorps fritidsgård varje vecka. Under sportlov,  
påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, dagliga 
verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft återkommande 
mobila klubbar på Rosenhöjd Gymnasiesärskola, och har även utfört uppsökande verksamhet hos 
Lundenskolan, Kärralundskolan och Kompassen (särskild undervisningsgrupp). 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också våra 

aktiviteter i sociala medier.
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ÖSTRA GÖTEBORG
Passalen har under året uppdrag att leverera 66 antal klubbar i stadsdelen Östra Göteborg och ska 
uppnå ett resultat om 264 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsdelens 
öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samtidigt som 
en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 70 aktiviteter genomförts med totalt 268 
antal deltaganden. Unika deltagare var 34 stycken. 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Kajsa Pettersson

OM ARBETET 
 
• Passalen har under året haft en stående aktivitet på Bagarn’s mötesplats varje vecka. Efter önskemål 
från stadsdelen startade vi under hösten igång även på Bergsjögården. 
 
• Under sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlov har vi i samarbete med stadsdelen  
arrangerat lovaktiviteter. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, dagliga 
verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Vi har haft återkommande 
mobila klubbar på Bergsjöskolan, och har även utfört uppsökande verksamhet på Gamlestadsskolan, 
Kvibergsnässkolan och Solbackeskolan. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi lagt viss verksamhet 
online, både ordinarie och mobila klubbar.  
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också våra 

aktiviteter i sociala medier.
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ANGERED
Passalen har under hösten uppdrag att leverera 16 antal klubbar i stadsdelen Angered och ska uppnå 
ett resultat om 66 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsdelens 
öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samtidigt som 
en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 26 aktiviteter genomförts med totalt 62 
antal deltaganden. Unika deltagare var 25 stycken 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Theresa Wallin

OM ARBETET 
 
• Sedan samarbetets start i november har Passalen haft inplanerade aktiviteter på Mixgården och Blå 
Stället varje vecka. P.g.a. covid-19 har dessvärre aktiviteterna på Blå Stället blivit inställda. 
 
• Vi har utfört uppsökande verksamhet via våra mobila klubbar där vi besöker gruppboenden, dagliga 
verksamheter och skolklasser för att etablera relationer med målgruppen. Denna verksamhet har vi 
under hösten riktat mot Gårdstensskolan och Vättleskolan. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi drivit klubbar digitalt 
via Zoom. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också våra 

aktiviteter i sociala medier.
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MAJORNA-LINNÉ 
Passalen har under hösten uppdrag att leverera 16 antal klubbar i stadsdelen Majorna-Linné och ska 
uppnå ett resultat om 66 deltaganden.  
 
En klubb är ett tillfälle då deltagare i sällskap med Passalens unga ledare deltar i någon av stadsde-
lens öppna verksamheter. Genom aktiviteterna tillgängliggörs en aktiv fritid för målgruppen, samti-
digt som en långsiktig integrationsprocess drivs framåt. Under året har 27 aktiviteter genomförts med 
totalt 77 antal deltaganden. Unika deltagare var 25 stycken 
 
Projektledare: Jessika Säljö 
Ungdomsledare: Theresa Wallin

OM ARBETET 
• Sedan samarbetets start i november har Passalen haft stående aktiviteter på Majkens mötesplats och 
Plikta parklek. 
 
• För att ge fler möjligheten att delta under restriktionerna kring covid-19 har vi drivit klubbar digitalt 
via Zoom. 
 
• Vi genomför regelbundet informationsutskick via vårt medlemsregister och marknadsför också våra 

aktiviteter i sociala medier.
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När vi summerar 2020 så vill vi lyfta fram följande områden som utvecklats framgångsrikt 
 
* Under året klev samtliga stadsdelar ombord  i ett gemensamt arbete med att skapa inkludering för 
barn och unga med funktionsvariation enligt integrerad arena metoden.  
* Socialtjänsten har skickat många fler barn och unga i behov av kompisar och aktiviteter 
* Vi har startat föräldra-coach uppdraget och på så sätt kunnat ge ett mera individuellt stöd till familjer  
* Vi har startat en samverkan med grundsärskolan  
 
Inför 2021 ser vi många spännande utvecklingsområden att starta igång 
* Vi planerar för att framta ett nytt verktyg för fritidsledare att använda i mötet mellan barn med olika 
utvecklingsnivå. En metod som skall filmatiseras under våren och ingå i utbildningspaketet till hösten. 
* Vi planerad för ett utökat utbildningspaket för fritidsledare 
* Vi planerar för en uppstart av ett nätverk mellan föreningar som arbetar med inkluderande verksam-
het samt ett utbildningsprogram för föreningar som är intresserade av att utveckla sin verksamhet.  
 
Tack för ett spännande och utmanande 2020. Nu arbetar vi vidare mot ett mera öppet  
och inkluderande Göteborg.  
 
/Team Passalen

SUMMERING AV 2020 
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- fritid för alla
passalen


