
 DIARIENUMMER 
 2021-12-06 
 SID 1/5 

 

 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

  
 
 

AKTIV FRITID 

 

Minnesanteckningar från samrådet för 
Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 
Funktionshinderrådet 
 
Dag 29 november 
Tid: kl. 10-12 
Plats: Stora mötesrummet och Teams 
 
Närvarande: Birgitta Karlsson, Leif Pehrsson, Uno Sköld, Marianne Valladolid, 
Tommy Schiott, Petri Peltonen, Anette Fahlcrantz 
 
Föregående protokoll 
 
Återkoppling om handikapparkering vid Gustavs udde.  
Processen har fastnat eftersom marken i anslutning till badplatsen inte har 
någon angiven markägare och inte heller detaljplanerna ger tillåtelse för 
kommunen att besluta om parkeringsregler. 
 
I föregående vecka var Petri Peltonen på ett möte mellan Fritidsförvaltningen och 
Teknik och fastighetsförvaltningen som tittar på Gustavs udde. Petri tar med denna 
punkt till nästa möte. 
 
 
 
 
Dialogmöten har genomförts kring de 3 av 12 grusplaner som Fritidsförvaltningen 
tagit över från Teknik och fastighetsförvaltningen. Ett av dialogernas syfte är att följa 
vilka förändringar av behov som finns. Både vuxna och barn ska kunna ta del av 
grusplanerna. 
 
 
Önskan på samrådsmötet: Fler mindre, enkla spontanytor på fler ställen i kommunen 
som inbjuder till rörelse.  
 
 
Aktuella punkter på mötet 
 
Bruttolistan var bifogad till dagens möte. Aktuella punkter för KFF togs upp.  
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En fråga från mötet: 
När ska man se över punkterna? Till exempel otillgänglighet i kulturhuset. 
 
På samrådsmötet påpekades den fysiska otillgänglighet som man upplever på 
Vallentuna Teater. Önskan om ledstänger vid trapporna till platserna längst upp. 
Förslag är ”repledstång” som är flyttbar. 
 
 
Hemsidan 
Önskan på mötet om att det ska vara lättare att hitta information om tillgänglighet på 
hemsidan. Nu behöver man gå in på ”filtrera” för att hitta informationen. 
 
Fråga från FUB är om man på hemsidan kan använda Pictogrambilder och LL - 
lättläst svenska? 
 
 
 
 
Information från FUB – FUB anställde en person vars uppdrag var att pröva och 
undersöka olika spontanytor i olika kommuner. Till exempel Kvarnbadets utegym. 
Vallentunas resultat var bäst! 
 
 
Förvaltningarna informerar 
 
 
Petri Peltonen informerar:  

• Samlokalisering kultur och fritidsverksamheter i Karbyskolan 
 
Kulturnämnden och Fritidsnämnden har bett om en förstudie om samlokalisering i 
Karby. I Karbyskolan har vissa årskurser slutat vilket ger en del luft i lokaler. Frågan 
är hur vi skulle kunna använda skolan till Träffpunktsverksamhet, Fritidsverksamhet 
”Haket” och  bibliotek. Medborgardialoger kommer att göras kring detta. Kommunen 
arbetar för att nyttja de kommunägda lokalerna i högre grad. 
 
 

• Snapptunafältet 
 
Fritidsförvaltningen har i uppdrag att bygga en anläggning som inbjuder till rörelse. 
Olympiaskolan är involverad i processen.  
 
 
Anette Fahlcrantz informerar:  

• Passalen. 
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Vallentuna kommun har valt att ingå i ett arbete kring integrerad arena tillsammans 
med 6 andra norrortskommuner.  
Bifogat finns mer material om upplägget. Information finns även på Passalen.se. 
Täby kommun är med men finns inte med i bifogat material. 
 
 
Digital inkludering:  

• SeniorNet Vallentuna har ett uppstartsmöte den 9 dec.  
Studieförbundet Bilda kommer att erbjuda kurser – ”Digitaljakten”.  
Biblioteket fortsätter att erbjuda digital drop-in hjälp varannan tisdag. 
En person kommer att anställas på socialförvaltningen som kommer kunna hjälpa till 
med digitala frågor.   
Material kommer att köpas in.  
Kontaktcenter finns tillgängliga att ge information i fysisk form och per telefon. 
 
 
Mötet påpekar att man inte ska glömma några grupper i ett uppsökande arbete. 
 
 
 
Biblioteket 
 
Fortsatt utkörning med Kulturbilen till de som så önskar. Varannan tisdag.  Detta 
varvas med Digitala första hjälpen varannan vecka, i Kulturhuset.  
 
Legimusinskrivningar för de som vill läsa böcker digitalt (= för de som har någon 
form av funktionsnedsättning och får låna böcker från Myndigheten för tillgängliga 
medier – MTM), bokcaféer, programverksamhet, som t.ex. Afternoon Talk. 
 
Önskan från mötet är att någon från biblioteket bjuds in till nästa möte för att 
informera om följdfrågor kring Legimus. 
 
 
Kulturskolan 
 
I ”Bild o form för barn med särskilda behov” erbjuds men är inte igång för tillfället 
pga. av få anmälningar. 
 
Fredag 19/11 genomfördes en prova på kulturskolan-dag i Sundbyberg för barn och 
unga 7-25 år. Den blev väldigt bra och var uppskattad.. Olympiaskolan åkte dit med 
hyrd buss. 
 
Projekt ”Kulturskola för alla” är ett samarbetsprojekt med pengar från Kulturrådet. I 
projektet ingår följande kommuner: Vallentuna, Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sundbyberg, Tyresö.  
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Träffpunkterna 
 
Musikevenemang på Mega genomfördes den 26 november. Ca 60 besökare kom.  
 
Kårstaträffen.  
Ett dialogmöte ordnades den 4 nov på Kårsta bibliotek. 15 personer deltog. En aktuell 
punkt var att Kårsta biblioteket inte är en optimal lokal för Kårstaträffen. 
 
 
 
Klubb Cosmos 

 
En kort presentationsfilm har gjorts och ligger på hemsidan.  
 
Musikproduktion, animerad film och discokvällar genomförda och inplanerade. 
 
Funkisfestivalen genomfördes den 13 november. 12 tävlande artister. 125 stycken i 
publiken och ca 200 röstade via menti.com. 
Mycket positiva rektioner från deltagare och publik. 
 
 
Utbildningar 
 
I oktober arrangerade vi utbildningen: 
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet utifrån barn med funktionsnedsättning.  
Utbildningen genomfördes tillsammans med funktionshindersnätverket inom FSKF. 
Föreläsare är Maria Melin från Myndigheten för delaktighet. 
 
Vi bjuder in till en digital föreläsning för idrottsledare den 16 december om; Att träna 
barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser. 
Föreläsningen genomförs i samarbete med RF-SISU Stockholm. 
 
 
Min fritid 
 
Hösten 2022 (september) kommer Vallentuna kommun tillsammans med flera andra 
norrortskommuner att genomföra mässan MinFritid.nu. 
Mässan genomförs av funktionshindersnätverket inom FSKF. Täby kommun kommer 
att stå för värdskapet men vi är medarrangörer. Att vara medarrangör innebär att vi 
betalar en kostnad till budgeten för arrangemanget och deltar i planeringen och 
genomförandet med personella resurser. 
Nu är en enkät ute för att samla in önskemål om vad den ska innehålla. Sprid gärna 
länken till målgruppen: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=51f00d3cfcdb  

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=51f00d3cfcdb
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Enkäten är öppen till 16 januari 2022. 
 
 
Inkommen ny fråga  
 
Hur jobbar KFR? 
”Uppföljning av tillgänglighet för personer med funktionshinder 2020” Hur följs den 
upp? 
 
 
Datum och tid för nästa möte  
 
21 mars kl. 10-12 i Stora Mötesrummet 
 
 
 

Vänliga hälsningar 
Anette Fahlcrantz 
Konatkperson FF, KF, KFR 
 
Anette.fahlcrantz@vallentuna.se 
 

mailto:Anette.fahlcrantz@vallentuna.se
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Integrerad arena – etablering i Stockholmsregionen   
Kort beskrivning 
 
Barn och unga med funktionsvariation har sämre tillgång till kommunala fritidsaktiviteter än 
andra barn, detta på grund av hur aktiviteterna är organiserade och att det är upp till den 
enskilde individen att organisera sina egna fritidsaktiviteter.    
Passalens är en idéburen organisation som har utvecklat metoden Integrerad Arena som stöttar 
målgruppen till aktivitet inom den öppna fritiden – med inkludering och möten mellan barn 
och unga med olik funktionalitet som resultat.  
Detta projekt handlar om att i 6 kommuner i Stockholmsområdet ta fram en 
samverkansmodell för att börja arbeta enligt Integrerad Arena metoden, med visionen om att 
alla barn och unga, oavsett funktionsvariation, ska ha förutsättningar att skapa ett aktivt och 
meningsfullt liv. 
 
Syfte och mål 

Projektets övergripande syfte är att skapa möjligheter för barn och unga vuxna med 
funktionsvariation att kunna ta del av kommunens ordinarie öppna fritidsverksamhet. 
Passalen vill påverka kommunala strukturer för att skapa ökad inkludering, genom att 
implementera Integrerad Arena metoden som ett kommunöverskridande arbetssätt.  

Våren 2021 lanserade MUCF ett stödmaterial för kommunala fritidsverksamheter att skapa 
tillgänglighet i den öppna verksamheten. I materialet beskriver man problematiken för 
målgruppen vad gäller delaktighet. ”De tre främsta orsakerna till att personer med 
funktionsnedsättning är missnöjda med sin fritid är att inte ha någon att genomföra 
aktiviteten med, att inte ha råd och att det är svårt att ta sig till platsen.”1  

Genom projektet vill vi säkerställa grundförutsättningarna för en långsiktig och hållbar 
samverkan mellan de medverkande kommunerna och föreningen Passalen vad gäller 
inkludering av barn och unga med funktionsvariation i ordinarie fritidsverksamheten. 
Passalens metod ”Integrerad Arena” innefattar insatser som överbryggar de orsaker som 
ovanstående rapport belyser kring målgruppens utanförskap.  

Projektets syfte  
• Framta en hållbar samverkansstruktur mellan de medverkande kommunerna och 

föreningen Passalen för uppstart av en gemensam verksamhet efter integrerad arena 
metoden.  

• Lösningsförslaget kommer göra stor skillnad för de många barn och unga med 
funktionsvariation som idag saknar kompisar och aktiviteter.  

 

 

                                                 
1 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/oppna_fritidsverksamheten_-
_om_tillganglighet_och_inkludering.pdf 
 

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/oppna_fritidsverksamheten_-_om_tillganglighet_och_inkludering.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/oppna_fritidsverksamheten_-_om_tillganglighet_och_inkludering.pdf


Passalen Norrort 2022-2024 

 4 

 

Bakgrund 
Passalen har sedan 2006 arbetat med att skapa frågeställning om inkludering inom öppen 
fritid (kommunal verksamhet) för barn och unga vuxna med funktionsvariation, en målgrupp 
som hamnat i utanförskap på grund av hur fritiden är organiserad. Arbetet har lett fram till 
den operativa metoden Integrerad Arena, vilket består av olika verktyg som kompletterar det 
kommunala arbetssättet och leder till inkludering för målgruppen i ordinarie 
fritidsverksamhet. Resultatet blir möten mellan barn och unga med olika funktionalitet i 
egenvalda aktiviteter. För målgruppen är inkluderingen i öppen fritid en viktig del att känna 
sig delaktig och inkluderad i samhället.  

Metoden är utformad som ett komplement till hur fritidsledare idag ofta arbetar inom den 
kommunala strukturen. I Sverige har vi utformat fritiden utifrån den enskilde individens val 
och intresse, vilket gör att barn och unga som saknar förmågan att på egenhand hitta, välja 
och delta i en aktivitet, får stora utmaningar. Till skillnad från skolan, vars skolplikt möjliggör 
stödinsatser, så behöver respektive individ lösa sin egen fritid.  

Integrerad Arena-arbetet bedrivs via en samverkansmodell där flera av kommunens sektioner 
(kultur och fritid, socialtjänsten och funktionshinderenheten, grundsärskolan) arbetar 
tillsammans med Passalen för att nå maximal effekt för målgruppen. Målet för samverkan är 
att i så stor utsträckning som möjligt skapa inkludering för målgruppen likväl som att ge 
offentlig sektor en kostnadseffektiv lösning för att motverka utanförskapet. Metoden 
förespråkar ett tvärsektionellt samarbete där varje enhet deltar utifrån sin grundverksamhet. 
Metoden förespråkar även ett normkreativt tänkande och en tro på att inkludering för 
målgruppen är möjlig. 

Passalen har stor erfarenhet vad gäller samverkan mellan idéburen- och offentlig sektor, 
driften av innovationsprojekt och systemförändrande arbete. Vi har utvecklat metoden under 
många år i Göteborgs Stad, där kommunfullmäktige den 31/1 2019 beslutade att metoden 
skulle implementeras som en stadenövergripande strategi. 2019 expanderade vi även metoden 
till Haninge kommun (Stockholm söderort) och inledde en samverkan. Det vi lärt oss är att de 
kommunala strukturerna är komplicerade och långsamma och för att nå hållbarhet, 
långsiktighet och resultat behövs ett gediget förankringsarbete på alla nivåer – från politisk 
nivå till utförarande förvaltningar och fritidsledare.   

Mål med projektet  
För att arbeta mot Passalens vision och uppfylla projektets syfte vill vi tillsammans med 6 
utvalda kommuner organisera för öppnandet av en verksamhet enligt Integrerad Arena- 
metoden med operativ uppstart år 2024. Målet är att under projekttiden, tillsammans med 
kommunerna, ta fram en tydlig plan för uppstart och organisering av arbetet i området. Vid 
projektets avslut skall samtliga 6 kommuner vara redo att starta upp arbetet med aktiv 
inkludering av målgruppen inom ordinarie fritidsverksamhet.  

För att lyckas med ovan behövs ett omfattande planerings- och förankringsarbete i samtliga 
kommuner. Arbetet innefattar att förankra metod och arbetssätt i samtliga kommuners 
verksamheter och politik likväl att framta en operativ plan för hur arbetet skall organiseras. I 
arbetet ingår dessutom ett stort arbete kring kulturförändring som vi kallar att gå från 
separatism till inkludering.  
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För att nå målet kommer vi att i respektive kommun; 
1. Kartlägga kommunen/stadsdelen för att säkerställa att alla projektparter har en 

gemensam bild av nuläget för den lokala målgruppen idag och hur arbetet bäst 
organiseras utifrån de lokala förutsättningarna 

2. Genomföra 2 stycken föreläsningar för politiker och tjänstemän i kommunledningen om 
hur vi gemensamt kan förändra och skapa en verksamhet för alla 

3. Genomföra 2 stycken utbildningar i Integrerad Arena metoden för minst 
a. 1-3 st enhetschefer på Kultur & Fritid, inom varje kommun/stadsdel 
b. 10-25 st fritidsledare, inom varje kommun/stadsdel  
c. 20-40 st handläggare inom socialtjänsten, inom varje kommun/stadsdel 

4. Ta fram en gemensam arbetsplan för hur samtliga kommuner/stadsdelar inom projektet 
ska samverka för att inkludera målgruppen i den öppna fritiden 

5.  Sammanfatta lärdomarna från projektet i en manual som beskriver processen kring 
förankring av idén som skall genomföras och att driva en tvärsektionell arbetsgrupp 
bestående av flera kommuner och en idéburen organisation.  

Behovsanalys och nyttiggörande 

Idag hänvisas barn och unga vuxna med funktionsvariation till egna aktiviteter med stöd. Det 
gör att de inte får tillgång till samhällslivet och saknar möjlighet att skapa ett egenvalt liv. 
Genom LSS-insatser (bistånd beviljade av socialtjänsten) skapas trygghet och gemenskap 
inom målgruppen i form av ”en grupp utanför gruppen” där målgruppen deltar i fritiden på 
arenor där andra inte vistas. Passalens lösning tar målgruppen från utanförskap till full 
delaktighet inom fritiden ”som en grupp inom gruppen”, på samma arenor som alla andra. 
Målet är att målgruppen kan delta i fritiden på samma villkor som alla andra, där intresset styr 
snarare än diagnosen.  

Passalens mångåriga erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor, metoden och målgruppen i 
Göteborgs Stad gör att vi vet vad som fungerar i praktiken. Gemensamt kan vi skapa nya 
förutsättningar för målgruppen och glappet för målgruppens delaktighet kan lösas med hjälp 
av Passalen metod, Integrerad Arena. Metoden bygger på samverkan mellan idéburen- och 
offentligsektor där tre olika parter – Passalen, Kultur och Fritid och Socialtjänsten – 
samverkar för att på olika sätt stötta målgruppen till deltagande i verksamheten.   
Den tvärsektionella samverkan mellan Passalen och kommunens är en förutsättning för att nå 
den maximala effekten för målgruppen och genomföra en systemförändring. Samtliga parter 
gynnas av samverkan. Passalen leder arbetet och får stötta målgruppen till delaktighet. Fritid 
och Kultur når sina mål om en verksamhet för alla och Socialtjänsten får en ny 
kostnadseffektiv insats att använda för deras klienter i behov av fritid och kompisar. I 
Göteborg har Passalen och Funktionsstöd (socialtjänsten) ett samarbete där socialsekreterare 
(biståndshandläggare) slussar deltagare till Passalen.  
 
Arbetet kommer drivas via en gemensam arbetsgrupp bestående av de 6 deltagande 
kommunerna. Passalens projektledare kommer arbeta fördjupat med 1 kommun i taget 
samtidigt som hela arbetsgruppen möts och samverkar. Varje kommun kommer ha en 
representant i arbetsgruppen vars roll är att stötta Passalen i att komma i kontakt med samtliga 
enheter och nyckelpersoner för förankringsarbetet.  
I varje kommun kommer Passalens projektledare dessutom att möta målgruppen för att förstå 
hur deras fritid ser ut idag och involvera dem och deras planer i arbetet.  
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Vid projektets slut kommer lärdomarna från projektet att sammanfattas i en manual som 
beskriver processen kring förankring av idén och arbetet med att driva en tvärsektionell 
arbetsgrupp bestående av både offentlig och idéburen sektor. Lärdomarna kommer att 
användas av Passalen inför fortsatt spridning av Integrerad Arena-metoden specifikt och även 
spridas till andra aktörer för att inspirera till tvärsektionell samverkan generellt. 
 

Omvärldsanalys 
I dagsläget finns det ofta separatistisk verksamhet för målgruppen (verksamhet enbart för 
målgruppen) som exempelvis handikappidrotten eller olika aktiviteter som skapas särskilt för 
målgruppen.  De insatser som beviljas av socialtjänsten (bistånd enligt LSS eller SOL) bygger 
ofta på en lösning där barn med en viss diagnos deltar tillsammans.  
Passalens lösning, Integrerad Arena, är den enda metod vi känner till som arbetar 
inkluderande, tvärsektionellt och systemutvecklande för målgruppens delaktighet i den öppna 
fritiden (såsom fritidsgårdar, sporthallar och i kommunens föreningsliv) på samma villkor 
som andra barn och unga.  
 

Potential 
Passalens lösning har bevisat sig fungera väl i samverkan med Göteborgs Stad och Haninge 
kommun. Det har tagit mycket lång tid att etablera samverkan och mobilisera strukturerna och 
vi har lärt oss mycket som vi kommer ta med på denna innovationsresa. Vi har gjort en 
mindre och lärorik expansionsresa till Haninge kommun. Vår lärdom är att de bästa 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar och resultatdriven verksamhet skapas då det 
viktiga förankringsarbetet ges tid och plats och sker i samverkan med offentlig sektor.  
Vi tror att detta projekt har en stor potential att lyckas för att:  

• De 6 stockholmskommuner/stadsdelarna som valt att delta i projektet med oss har 
redan ett etablerat samarbete sedan flera år där Passalen har deltagit det senaste 
året. Samverkansgruppens fokus handlar om hur målgruppen skall kunna bli delaktig 
inom öppen fritid.   

• Samtliga kommuner/stadsdelar har författat ett ”letter av intent” om att efter 
projekttiden ingå med finansiering för en fullskalig operativ samverkan med Passalen. 
De går också in med en mindre finansiering i projektet  

• Efter projekttiden är vårt gemensamma mål att ett ”Integrerad Arena arbete” är 
etablerat i området och redo att startas upp operativt, finansierat av de 
medverkande kommunerna.  

Aktörer  
Idéburen sektor 
Passalen – Social entreprenör, innovatör och upphovsman till Integrerad Arena metoden. 
Passalen kommer att leda projektarbetet på plats. Vi har stor erfarenhet av innovationsprojekt, 
tvärsektionellsamverkan och systemförändrande arbete. Vi förstår det komplexa i den 
kommunala strukturen och har erfarenhet av hur man behöver arbeta med förankring inom 
organisationen för att nå resultat.  
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Offentlig sektor 
Socialtjänsten/Funktionshinderenheten: Behovsägare – Inkluderande ”insats” att erbjuda 
målgruppen. Socialtjänstens uppdrag handlar bland annat om att utreda insatser för personer 
med funktionsnedsättning. Integrerad Arena-metoden blir en kompletterande möjlighet att 
erbjuda individer i behov av kompisar och aktiviteter. Handläggarna på socialtjänsten har 
möjlighet att skicka deltagare till Passalen som är i behov av en aktiv fritid.  
 
 
Kommuner Kontaktperson Kontaktuppgift 
Vallentuna Kommun  Anette Fahlcrantz anette.fahlcrantz@vallentuna.se 
Sollentuna Kommun  Anne Maddock  anne.maddock@sollentuna.se 
Järfälla Kommun  Annica Dahlborn  Annica.Dahlborn@jarfalla.se 
Rinkeby-Kista  Malin Berndt  malin.bernt@stockholm.se 
Sundbybergs kommun  Martin Peteus martin.peteus@sundbyberg.se 

Spånga-Tensta  Sherrie Rahimi sherrie.rahimi@stockholm.se 
 
Ovanstående personer arbetar som tillgänglighetsstrateger inom respektive kommun. De 
kommer vara ansvariga i arbetsgruppen för sin kommun.  
 
Arbetsgruppen i stort har:  

• Stor kunskap om målgruppen och dess behov av stöd för att delta i fritidsaktiviteter.  
• Förmåga att ”öppna dörrar” för projektet inom sin kommun    
• Förmåga att implementera projektresultatet inom sin kommun  
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