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Förlängning Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) med Passalen 2021 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnd Lundby beslutar att förlänga innevarande Idéburet offentligt 

partnerskap med föreningen Passalen (org nr 802431-5312) ytterligare ett år till 

31 december 2021.  

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har under år 2020 ett Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP) med Passalen. Partnerskapets syfte är att stötta barn och unga med 

funktionsnedsättning att ta del av det ordinarie fritidsutbudet i staden. Arbetet sker enligt 

metoden Integrerad Area som utgör olika stödinsatser som möjliggör delaktighet för 

målgruppen. Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att Passalens arbete bidrar till att 

skapa mer jämlika levnadsvanor och skapar förutsättningar för fler barn och unga att få 

sina rättigheter tillgodosedda. Stadsdelsförvaltningen föreslår att innevarande Idéburet 

Offentligt Partnerskap med Passalen förlängs och att socialnämnden Hisingen blir 

mottagare av överenskommelsen med möjlighet att omförhandla denna under 2021. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsdelsnämnd Lundbys kostnader för partnerskapet är 330 000 kr för år 2021.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Att på lika villkor 

delta i fritidsverksamhet är även en rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. En meningsfull fritid främjar även andra rättigheter 

som rätten till utveckling och delaktighet. Personer med funktionsnedsättning har dock 

idag inte samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med 

befolkningen i övrigt, bland annat på grund av dålig ekonomi, otillgängliga transporter 

och bristande tillgänglighet. Barn med funktionsnedsättning är i högre grad än andra 

beroende av familjens stöd och ekonomiska förutsättningar för att kunna ha en 

meningsfull fritid. Passalens arbete bidrar till att förändra detta.  
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Barn och unga ska ha en tillgänglig och meningsfull fritid är en av strategierna inom 

målområde Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor i Göteborgs Stads program för 

en jämlik stad 2018-2026. Där står formulerat att Göteborgs Stad på ett inkluderande och 

icke-diskriminerande sätt ska värna allas rätt till en meningsfull fritid och att de 

aktiviteter som erbjuds ska vara möjliga att delta i, även för människor som har 

begränsade ekonomiska resurser och funktionsnedsättning. Även i Göteborgs Stads 

program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026 är ett mål 

att personer med funktionsnedsättning kan utforma sin fritid på lika villkor som andra. En 

av de prioriterade strategierna för att uppnå detta mål är att stadens verksamheter ska 

samverka och åtgärda hinder så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en 

meningsfull fritid på lika villkor som andra. 

Samverkan 
Information på FSG 12 december 2020.   

Expedieras 
Ärendet expedieras till Passalen via e-post till ia@passalen.se  

Bilagor 
1. Idéburet Offentligt Partnerskap med Passalen 2020  

2. Passalens förslag till handlingsplan 2020  
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Ärendet  
Stadsdelsförvaltningen Lundby har under år 2020 ett Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP) med Passalen. Partnerskapets syfte är att stötta barn och unga med 

funktionsnedsättning att ta del av det ordinarie fritidsutbudet i staden. Förvaltningen 

föreslår nämnden att förlänga överenskommelsen för att säkra samverkan inför 2021. 

Socialnämnden Hisingen blir mottagare av överenskommelsen med möjlighet att 

omförhandla denna under 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Passalen är en ideell förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. 

Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna med funktionsvariation. Passalen har sedan 

2015 haft partnerskap med Göteborgs Stad och verkar idag över hela staden med att 

skapa inkludering för målgruppen i ordinarie verksamhet. Stadsdelsförvaltningen Lundby 

tecknade i början av 2020 ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Passalen som 

syftar till att stärka samarbetet mellan SDF Lundby och den idéburna sektorn genom att 

samverka kring sociala tjänster som erbjuds medborgarna.  

Partnerskapets syfte är att stötta barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av det 

ordinarie fritidsutbudet i staden. Arbetet sker enligt metoden Integrerad Area som utgör 

olika stödinsatser som möjliggör delaktighet för målgruppen. Stödinsatserna består bland 

annat av uppsökande arbete, medföljande ungdomsledare i aktivitet och 

utbildningsinsatser för personal inom Fritid. Verksamheten bedrivs av Passalen i 

samarbete med stadsdelen enligt arbetsplan. År 2020 har Passalen bland annat bedrivit 

aktiviteter på Kulturcaféet på Bjurslättsskolan och på Grindstugan på Fyrklöversgatan en 

gång i veckan samt mobila klubbar, bland annat på Bjurslättssskolans grundsärskola. I 

samband med utbrottet av Covid-19 utvecklade Passalen online-klubbar. Det har 

möjliggjort att deltagare kunnat delta på aktiviteter på distans. Hittills i år (oktober 2020) 

har 244 barn och unga deltagit i de aktiviteter som Passalen bedrivit i samverkan med 

stadsdelsförvaltningen Lundby. 

Arbetet bedrivs via en samverkansmodell där område Samhälle & Kultur och sektor  

IFO-FH arbetar tillsammans med Passalen för att nå maximal effekt för målgruppen. 

Samarbetet sker även inom Skolan mitt i Lundby. Stadsdelsförvaltningen deltar i den 

gemensamma styrgruppen. Styrgruppen kommer att besluta om vilka aktiviteter Passalen 

ska medverka på under 2021. Målet för samverkan är att i så stor utsträckning som 

möjligt skapa inkludering för målgruppen likväl som att ge stadsdelen en 

kostnadseffektiv lösning för att motverka utanförskapet. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby ersätter under år 2020 Passalen med 330 000 kronor som 

ett stöd i detta projekt i enlighet med budget. Förslaget är att ersättningen även år 2021 

blir 330 000 kronor.   

Passalen har idag tecknad överenskommelse med stadsdelsförvaltningarna Norra 

Hisingen, Västra Hisingen och Lundby. Frågan om en Hisingengemensam 

överenskommelse för 2021 är under dialog. Lundbys överenskommelse kommer att 

överlämnas till nya Socialnämnden Hisingen som mottagande nämnd för 

överenskommelsen, med möjlighet att omförhandla överenskommelsen 2021. 
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Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att Passalens arbete bidrar till att skapa mer 

jämlika levnadsvanor och skapar förutsättningar för fler barn och unga att få sina 

rättigheter tillgodosedda.  

Passalens arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning görs på ett 

ändamålsenligt sätt och knyter an till stadsdelens ordinarie kultur- och fritidsverksamhet. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på fokuset på ökad inkludering. Målsättningen 

möter också Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) intention om 

att ”leva som andra”.  

Någon kommersiell marknad för denna typ av tjänster bedöms inte existera. Samarbetet 

bedöms således ej snedvrida några konkurrensförhållanden.  

Stadsdelsförvaltningen föreslår att innevarande idéburet offentligt partnerskap med 

Passalen förlängs.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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Tf stadsdelsdirektör 

 

Jascha Marteleur 

 

Områdeschef Samhälle & Kultur  

 

 


