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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Sara Eriksson 

Socialnämnden 
2021-12-08 

Projektet ”Integrerad arena etablering i 
Stockholmsregionen” (Passalen) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport om nämndens 
deltagande i projektet Integrerad arena etablering i Stockholmsregionen 
(Passalen). 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden planerar att ingå en avsiktsförklaring med Passalen, 
en ideell, idéburen organisation gällande ett tvåårigt projekt som ska införa 
metoden Integrerad Arena i Täby kommun. Målgruppen är barn och unga med 
funktionsnedsättning som ska få en förbättrad tillgång till fritidsaktiviteter. 

Socialnämnden kommer att delta i arbetet genom att med befintliga personella 
resurser samarbeta i projektet för att möjliggöra att projektet når målgruppen. 
Åtagandet innebär inga ekonomiska konsekvenser för nämnden. Inför en 
eventuell fortsättning av arbetet efter projekttidens slut kommer nämnden att få 
ta ställning till eventuella kostnader och effekter av en sådan fortsättning. 

Ärendet 

Passalen  
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.   
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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 flera delar av Stockholmsregionen. Som ett 
första steg ska detta ske genom ett etableringsprojekt, ”Integrerad arena 
etablering i Stockholmsregionen”, där flera norrortskommuner ska delta. Projekt 
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.  

Kultur- och fritidsnämndens samarbete med Passalen 
Kultur- och fritidsnämnden i Täby kommun har som mål att skapa attraktiva 
kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens invånare. Barn och unga med 
funktionsvariation 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.    

Inom Täby kommun planeras projektet Integrerad arena ledas av enheten Ung 
fritid inom verksamhetsområde kultur och fritid och genomföras i samverkan 
med andra berörda verksamheter i kommunen, däribland övriga enheter inom 
kultur och fritid samt verksamhetsområde social omsorg. Inom social omsorg är 
det avdelning funktionsnedsättning som kommer att bidra med personella 
resurser i arbetet i projektet.  

Projektets avsiktsförklaring 
Etableringsprojektet ska pågå till och med den 1 november 2023. Kultur- och 
fritidsnämnden tecknar en avsiktsförklaring med Passalen. 

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 ytterligare beslut i berörda 
nämnder.  
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Ekonomiska överväganden 

Socialnämnden kommer inte att få några ekonomiska konsekvenser av 
deltagandet i projektet Integrerad Arena. Arbetet i projektet kommer att rymmas 
inom det befintliga arbetet som redan utförs inom ramen för socialnämndens 
verksamhet. 

Inför en eventuell fortsättning av arbetet efter projekttidens slut kommer 
socialnämnden att få ta ställning till eventuella kostnader och effekter av en 
sådan fortsättning. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Camilla Wass 
Avdelningschef funktionshinder 

Expedieras 

Utredare Erik Lindgren 

Avdelningschef Camilla Wass
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