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Projekt med Passalen avseende barn och unga 
med funktionsvarianter

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Ung fritid ingår
avsiktsförklaring avseende etableringsprojektet Integrerad arena
etablering i Stockholmsregionen i enlighet med tjänsteutlåtande daterat
den 15 november 2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden utser resultatenhetschef för Ung fritid att
underteckna avsiktsförklaringen enligt punkt 1.

Sammanfattning 

Den ideella organisationen Passalen har utvecklat metoden Integrerad Arena som 
stöttar barn och unga med funktionsvariation till aktivitet inom den öppna 
fritidsverksamheten. Organisationen vill etablera sin verksamhet i fler delar av 
Stockholmsregionen, i ett första steg genom etableringsprojektet ”Integrerad 
arena etablering i Stockholmsregionen”, där flera norrortskommuner ska delta. 
Inom Täby kommun föreslås projektet ledas av enheten Ung fritid och 
genomföras i samverkan med andra berörda verksamheter. 

Etableringsprojektet ska pågå till och med den 1 november 2023. För att delta i 
projektet behöver kommunen skriva under en avsiktsförklaring. Genom denna 
förbinder sig kommunen bland annat att bidra med delfinansiering om totalt 40 
tkr. Detta finansieras enligt förslaget inom enheten Ung fritids beslutade 
budgetram. 

Ambitionen är att en fullskalig verksamhet ska kunna starta upp från och med 
den 1 januari 2024. För detta nästa steg krävs ett särskilt beslut i kultur- och 
fritidsnämnden, vilket verksamheten återkommer med i det fall det blir aktuellt. 

Tjänsteutlåtande 
2021-11-15 
Dnr KFN 2021/95-54 
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Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att skapa attraktiva kultur- och 
fritidsaktiviteter för kommunens invånare. Barn och unga med funktions-
variation är en grupp som har sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra barn, 
bland annat på grund av att det är upp till den enskilde individen att organisera 
och ta sig till sina egna aktiviteter.    

Passalen är en ideell, idéburen organisation. Organisationen har utvecklat 
metoden Integrerad Arena som stöttar barn och unga med funktionsvariation till 
aktivitet inom den öppna fritidsverksamheten. Metoden bygger på samverkan 
mellan idéburen och offentlig sektor där tre olika verksamheter – Passalen, 
kultur och fritid samt socialtjänsten – samverkar för att på olika sätt stötta 
målgruppen till deltagande.   

Passalen har utvecklat metoden i Göteborgs Stad, där kommunfullmäktige år 
2019 beslutade att metoden skulle implementeras som en stadsövergripande 
strategi. Under 2019 expanderade organisationen även metoden till Haninge 
kommun.  

Passalen vill etablera sin verksamhet i fler delar av Stockholmsregionen. Som ett 
första steg ska detta ske genom ett etableringsprojekt, ”Integrerad arena 
etablering i Stockholmsregionen”, där flera norrortskommuner ska delta. 
Projektet delfinansieras av statliga myndigheten Vinnova och leds av Passalen. 
Det syftar till att deltagande kommuner ska ta fram en samverkansmodell för att 
börja arbeta enligt Integrerad Arena-metoden. Visionen är att alla barn och unga, 
oavsett funktionsvariation, ska ha förutsättningar att skapa ett aktivt och 
meningsfullt liv. Inom Täby kommun föreslås projektet ledas av enheten Ung 
fritid och genomföras i samverkan med andra berörda verksamheter i 
kommunen, däribland övriga enheter inom kultur och fritid samt 
verksamhetsområde social omsorg.  

Avsiktsförklaring 

Etableringsprojektet ska pågå till och med den 1 november 2023. För att delta i 
projektet behöver kommunen skriva under en avsiktsförklaring. Genom denna 
förbinder sig kommunen till att: 

 Delta i projektets arbetsgrupp och bidra med en medarbetare som blir 
ansvarig för frågan gentemot kommunen. 
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 Stötta Passalens projektledare med orientering inom kommunen, gällande 
kontaktuppgifter, introduktion, mötesbokning, med mera. 

 Bidra med delfinansiering om sammantaget 40 000 kronor (20 000 
kronor per år). 

Målet är att etableringsprojektet ska ta fram en tydlig plan för uppstart och 
organisering av arbetet. Vid projektets avslut ska samtliga kommuner ha 
möjlighet att starta upp arbetet med aktiv inkludering av målgruppen inom 
ordinarie fritidsverksamhet.  

Ambitionen är att en sådan fullskalig verksamhet ska kunna starta upp från och 
med den 1 januari 2024. För detta nästa steg krävs ett särskilt beslut i kultur- och 
fritidsnämnden, vilket verksamheten återkommer med i det fall det blir aktuellt. 
Föreliggande förslag till beslut rör endast etableringsprojektet ”Integrerad arena 
etablering i Stockholmsregionen”.  

Ekonomiska överväganden 

Etableringsprojektets kostnader finansieras inom enheten Ung fritids beslutade 
budgetram.  

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Nicklas Ardenstedt 
RE-chef Ung fritid 

Expedieras 

RE-chef Ung fritid, Nicklas Ardenstedt 

Utredare, Erik Lindgren 
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