
Klubbar	by	Passalen	
Fritid	för	alla	i	Lundby	2021

Passalen	verkar	för	ett	samhälle	där	alla,	
oavsett	funktionsvariation,	har	förutsättningar	

att	skapa	ett	aktivt	och	meningsfullt	liv
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När	jag	var	liten	pratade	alla	
om	mitt	syndrom	hela	tiden.	
Jag	blev	så	trött	på	det.	Det	är	
fortfarande	så	ibland,	men	
aldrig	hos	Passalen.	
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Det	gör	att	de	inte	får	tillgång	till	
samhällslivet	och	saknar	möjlighet	att	
skapa	ett	egenvalt	liv.

Idag hänvisas barn	och unga vuxna
med	funktionsvariation till	
en funktionshindervärld
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Utanförskap IntegrationSegregation Full	delaktighet

Genom LSS-insatser skapas trygghet och gemenskap
inom målgruppen i form	av	”en grupp utanför gruppen”

Målgruppen	deltar	
inte	i	fritiden.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	som	en	grupp	
inom	gruppen,	på	
samma	arenor	som	
alla	andra.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	som	en	grupp	
utanför	gruppen,	på	
arenor	där	andra	inte	
vistas.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	på	samma	
villkor	som	alla	andra.	

LSS:	Korttidsvistelse
LSS:	Lägerverksamhet
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Utanförskap IntegrationSegregation Full	delaktighet

Passalens lösning tar	målgruppen från
utanförskap till	full	delaktighet inom fritiden

Passalen
Fritid	för	alla

LSS:	Korttidsvistelse
LSS:	Lägerverksamhet

Målgruppen	deltar	
inte	i	fritiden.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	som	en	grupp	
inom	gruppen,	på	
samma	arenor	som	
alla	andra.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	som	en	grupp	
utanför	gruppen,	på	
arenor	där	andra	inte	
vistas.	

Målgruppen	deltar	i	
fritiden	på	samma	
villkor	som	alla	andra.	



Det	är intresset som ska	styra
– inte diagnosen
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Passalen	bygger	broar	mellan	
funktionshindervärlden	och	det	

öppna	samhället.	

Vi	är	vägen	till	den	allmänna	
fritiden	och	stöttar	offentlig	
sektor	att	skapa	inkluderande	

fritidsaktiviteter	där	målgruppen	
kan	delta	och	intresset	får	styra.

Det	gör	att	individen	får	en	ökad	
känsla	av	självständighet	och	kan	

påverka	sin	egen	tillvaro.
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”Integrerad arena”	– Passalens unika metod

• Aktiviteter på integrerade arenor
– i det	öppna samhället

• Unga leder unga – ledarna som del	
av	aktiviteten

• Kvalificerade ledare – med	
intresse,	kunskap och passion	för
aktiviteten

• Kravlösa,	egenvalda aktiviteter

• Fokus påmöjligheter istället för
diagnos
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Få stärkt tilltro till	sin	egen förmåga

Passalen arbetar mot	fyra mål för målgruppens
utveckling – som individ och som del	av	en grupp

Bli självständiga individer

Förstå	och	hantera	sociala	spelregler

Skapa	sociala	relationer utifrån	intresse
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Innan	Passalen var	jag	
mycket hemma själv.	

Genom Passalen kommer
jag	ut mycket mer,	det	är

väldigt skönt.	

Barnen och ungdomarnas utveckling följs över tid
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Mitt	barn		har	
kompisar	hen	umgås	
med	på	sin	fritid	

+153%

Mitt	barn	störs	inte	
när	det	händer	
något	nytt	eller	
oväntat	i	
aktiviteten
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Nu	tar	jag	mig	själv	till	saker.	
Tar	mig	överallt	i	stan.	Innan	
blev	jag	skjutsad	av	mamma	
och	pappa.	Det	är	bra	att	

kunna	åka	själv	och	inte	vara	
beroende	av	dem



Innehåll

• Om	Passalen

• Passalen	x	Lundby:	Samarbetsförslag

12



Sedan	2015	har	Passalen	
arbetat	i	10 av	10	stadsdelar	

i	Göteborgs	Stad		enligt	
metoden	”Integrerad	arena”

Metoden antogs i januari
2019	av	kommunfullmäktige
som en stadsövergripande

strategi
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578
Aktiviteter*

2026
Deltagande	totalt

295
Unika deltagare under	första	

halvåret	2020

VT	2020

Passalen	skapar	en	aktiv	fritid	för	barn	och	unga	med	
funktionsvariation	i	hela	Göteborgs	Stad

547
% 

53%
av	deltagarna	går på

aktivitet mer
än en gång i veckan
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Passalens	omfattning	i	Göteborg	under	våren	2020
*inklusive	samarbetet	med	IOFF



Passalen	rekryterar,	utbildar	och	
handleder	unga	ledare	

Passalens arbete utgör länken mellan målgruppen
och det	öppna fritids - och föreningslivet

Passalen	får	access	till	målgruppen	och	gate	keepers	via	ett	nära	samarbete	med	
socialtjänsten

Passalen kvalitetssäkrar verksamheten och återkopplar till	kommunen med	resultat
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Passalen	arbetar	strategiskt	med	grundsärskolan	samt	genomför	kompletterande	
uppsökande	arbete	via	prova–på–dagar,	event	och	föreläsningar1

Passalen	hanterar	det	
praktiska	runt	målgruppen	så	att	de	
kan	delta	i	aktivitet,	exempelvis	

genom	gruppindelning	efter	behov	

Passalens	ledare	följer	med	
ut	i	verksamheterna	

stöttar	målgruppen	i	aktivitet	

Passalen	har	kontakt	(direkt	och	
genom	Göra.nu)	med	målgrupp	

och	dess	företrädare	

Passalen har	kontakt med	
fritidsverksamheter (direkt och

genom Göra.nu)	och handleder fritids-
verksamheten i kontakt med	målgruppen

Passalen	ser	till	så	att	deltagaren	har	
förutsättningar	att	ta	sig	till	och	från	

aktivitet	exempelvis	genom	att	ge	tydlig	
information	om	förändringar	i	aktivitet	

43

Uppsökande	arbete	

Access	till	målgruppen

Kontakt	med	målgrupp	
och	gatekeepers	

Planering	och	handledning	
av	fritidsverksamheter	

Skapar	förutsättningar	för	
att	målgrupp	ska	delta	

Rekryterar,	utbildar och
handleder unga ledare

Gruppindelning	
efter	stödbehov	

Passalens	ledare	stöttar	
målgruppen	i	aktivitet	

Kvalitetssäkring
och resultatmätning
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Det	största arbetet sker före och efter aktivitet

8Uppsökande	arbete	

Access	till	målgruppen

Kontakt	med	målgrupp	och	gatekeepers	

Planering	och	handledning	av	fritidsverksamheter	

Skapar	förutsättningar	för	att	målgrupp	ska	delta	

Rekryterar,	utbildar	och	handleder	unga	ledare

Gruppindelning	efter	stödbehov	

Kvalitetssäkring	och	resultatmätning

Passalens	ledare	stöttar	
målgruppen	i	aktivitet	

Före	och	efter	aktivitet	 Under	aktivitet	
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För att skapa förutsättningar att ta	emot deltagarna
utbildas kommun,	fritiden samt föräldrar och assistenter

Utbildning i Passalens metod
Integrerad Arena	
• Kunskap om	målgruppen
• Praktiska verktyg för att nå ut till	

målgruppen

Kontinuerlig handledning
• Praktisk rådgivning av	Passalens

ledare för att lösa eventuella
utmaningar som kan uppstå i
mötet med	målgruppen

Kommun

Utbildning för arrangörer
• Att nå ut till	målgruppen
• Fördelar för föreningar av	att

integrera målgruppen

Fritidsarrangörer

Utbildning för föräldrar och
personliga assistenter
• Kunskap kring föräldrars och

assistenters roll	i målgruppers
möjlighet till	deltagande

• Hantering av	oro från föräldrar

Föräldrar	&	assistenter
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Passalens operativa motpart
• Tar emot målgruppen

i aktivitet
• Programläggning och

utförande av	aktiviteter
på fritidsgårdar &	i
ungdomssatsningen.

• Deltar på utbildning
(personal	inom K&F,:	
Kulturskola,	Bibliotek,	
fritidsgårdar och
ungdomssatsning)

Driver	integrerad
arena	arbetet
operativt i

stadsdelen enligt
metoden.	

Ansvarig för det	
mätbara resultatet.

Passalens beställande motpart
• Ny	inkluderande ”insats”	

att erbjuda målgruppen
• Deltar under	

styrguppsmöten
(förstehandläggare)	

• Slussar deltagare i behov av	
fritid till	Passalen månadsvis

• Deltar i introduktions-
utbildning under	ett APT	
(handläggare)

Samhälle och Kultur	 Funktionshinderenheten

Arbetet har	möjliggjorts	genom samarbete mellan
flera parter som tillsammans bildar en styrgrupp
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Budget	2021

*	Priset justeras årligen med	2,5	%	lönehöjning för alla anställda.	 19

Aktiviteter	för	målgruppen	 191	600	kr

Uppsökande	och	koordinerande	arbete 118	400	kr	

Administration,	redovisning,	revision		 20	000	kr	

Totalt 330	000 kr

Leverans	2021
• 66	aktiviteter
• 264	deltagarplatser	



Alla	vinner	på	en	inkluderande	fritid!


