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Lokal nämnd Falkenberg

Tjänsteskrivelse, En meningsfull fritid
Förslag till beslut
Lokal nämnd Falkenberg beslutar att:
- Godkänna redovisningena av information,
- Bevilja Falkenberg FF:s ansökan om att behålla överblivna projektmedel inom
ramen för projektet En meningsfull fritid för att fortsätta projektet under hösten
2019, samt
- Lokal nämnd Falkenberg bistår som strategisk resurs i arbetet med att
undersöka förutsättningarna för att göra projektet till permanent verksamhet.

Sammanfattning
Under 2018 ansökte Falkenbergs FF om medel för att kunna genomföra projektet ”En
meningsfull fritid” i samverkan med Tullbroskolan. Syftet med projektet var att bidra
till en jämlik hälsa för elever i åldrarna 12-15 år genom att anordna idrottsaktiviteter i
anslutning till skoldagens slut. Aktiviteterna skulle bidra till en ökad inspiration och
motivation för deltagarna att efter projektets slut regelbundet delta i en fritidsaktivitet
med de fysiska, psykiska och sociala fördelar det medför.
I samråd med personal på Tullbroskolan riktades aktiviteterna främst till de elever
som saknade en fritidsaktivitet. Utfallet av projektet upplevdes positivt av samtliga
deltagare. Skolpersonalen uttryckte att deltagarna gjorde positiva förflyttningar i sin
fysiska form samt i det sociala samspelet med andra barn och unga. En deltagare
etablerade kontakt med en lokal fritidsförening efter projektets slut.
Efter projektperiodens slut visade det sig att det fanns ett överskott av projektmedel.
Utifrån resultaten efter den första perioden modifierades projektet och nya tillfällen för
nyanlända flickor 12-15 år planerades in med förhoppning från projektorganisationen
om att Lokal nämnd Falkenberg ska bevilja att de behåller dessa medel för att nyttja
vid genomförandet av höstens aktiviteter. Vidare finns en ambition att undersöka
förutsättningarna för att projektet ska kunna bli en del av ordinarie verksamhet
framöver.

Bakgrund
Under 2018 utlyste Lokal nämnd Falkenberg medel för föreningar att söka. I
samband med detta ansökte Falkenbergs FF om medel för projektet En meningsfull
fritid som de ville genomföra i samverkan med Tullbroskolan. Projektet riktades mot
barn i åldern 12-15 år. Syftet var att bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn
och unga i den aktuella åldersgruppen, men med ett fokus på barn som var i särskilt
behov av det och som i vanliga fall inte deltog i en fritidsaktivitet. I ansökan som
inkom pekade Falkenbergs FF tydligt på det välmående en aktiv och meningsfull fritid
bidrog till, samt vikten av den sociala gemenskap som målgruppen fick tillgång till och
som de annars riskerade att inte få tillgång till.
Projektansökan beviljades av Lokal nämnd Falkenberg med motiveringen att
”insatsen ligger väl i linje med nämndens kriterier då insatsen bidrar till ökade
förutsättningar för en jämlik hälsa”.
Aktiviteterna planerades främst att organiseras av personal och fotbollstränare från
Falkenbergs FF. Ambitionen var även att andra föreningar skulle bjudas in och på så
sätt ge deltagarna en bred bild av Falkenbergs utbud av fritidsföreningar. Innehållet
skulle därmed styras beroende på vilken förening som var representerad under
aktivitetstillfällena, men också vara deltagarstyrt på så sätt att deltagarna skulle
uppmuntras att påverka innehållet för aktiviteterna.
I samråd med personal från Tullbroskolan planerades åtta tillfällen under vårterminen
2019. Tidpunkten för aktiviteterna lades i anslutning till skoldagens slut då det
förutsågs underlätta för eleverna att delta i aktiviteterna. Alla barn och unga i
målgruppen var välkomna, men särskilt fokus var på de elever som saknade
fritidssysselsättning vid tidpunkten för projektet.
Resultat, period 1: januari- juni 2019
Under perioden 190101-190630 arrangerades åtta tillfällen med idrottsaktiviteter.
Totalt gjordes 93 besök av 34 unika deltagare vid dessa åtta tillfällen. Det var en
övervikt i antal flickor som deltog i projektet.

Deltagarantalet redovisas enligt följande:
Totalt 93 besök fördelat på åtta tillfällen (11,6 i snitt).
Totalt 34 unika deltagare:
19 unika flickor fördelat på fyra tillfällen (snitt 14 deltagare/aktivitet).
15 unika pojkar fördelat på fyra tillfällen (snitt 6,75 deltagare/aktivitet).

Utvärdering
En skriftlig utvärdering gjordes där samtliga deltagare upplevde att aktiviteterna föll
väl ut med deltagarnas förväntningar. Skolpersonal upplevde att deltagarna gjorde
positiva förflyttningar i sin fysiska form samt i sina sociala relationer. Framförallt gott
resultat redovisades i att en hög andel av deltagarna var nyanlända flickor - en

prioriterad målgrupp enligt skolpersonal eftersom många är i behov av en insats likt
”En meningsfull fritid”. Förutom att deltagarnas förväntningar uppfylldes, är också en
tidig projekteffekt att en av de nyanlända flickorna anslöt sig till FVBK (Falkenbergs
volleybollklubb).
Ambitionerna med att andra föreningar skulle vara representerande under
aktivitetstillfällena uppfylldes inte. Endast en annan föreningsrepresentant var
närvarande under ett aktivitetstillfälle. Fördelen enligt projektorganisationen var att en
kontinuitet och trygghet skapades i gruppen då det var samma ledare vid varje
tillfälle.

Utfall
Efter att vårterminens aktiviteter genomförts visade det sig att samtliga beviljade
projektmedel inte behövt nyttjas. Detta berodde på att de medel som budgeterats för
personalkostnader inte behövt nyttjas till fullo, att de medel som var avsatta för att
gruppen skulle kunna göra en avslutande resa tillsammans inte nyttjades till fullo då
en alternativ aktivitet genomfördes i stället samt då aktiviteterna inte blev så
kostnadskrävande som man först räknat med eftersom det inte var så många
föreningar som deltog som man initialt hade ambitionen att det skulle vara.
Utifrån de överskott som fanns inkom en kompletterande projektansökan från
Falkenbergs FF om att fortsätta projektet under höstterminen 2019 med vissa
modifieringar utifrån de erfarenheter som man fått under period 1. Detta beräknas
kunna finansieras inom ramen för resterande projektmedel.
I avvaktan på att lokal nämnd skulle besluta i ärendet valde Falkenbergs FF och
Tullbroskolan att fortsätta projektet med förhoppning om ett positivt beslut.

Delresultat, period 2: augusti-december 2019
Under den andra perioden gjordes vissa förändringar inom ramen för genomförande
av projektet. Innehållet och målgruppen justerades för de åtta nya aktivitetstillfällena
efter beaktande av projektets resultat under den första perioden. Efter justeringen
blev målgruppen nyanlända flickor och att endast en aktör (Falkenbergs FF) höll i
innehållet. Hittills har aktivitetstillfällena en kontinuerlig grupp på cirka åtta till tio
deltagare där alla är flickor 12-15 år som annars saknar en fritidsaktivitet.
Utvärdering
Skolpersonal på Tullbroskolan har tillfrågat deltagarnas föräldrar om vad de anser om
”En meningsfull fritid”. Föräldrar uttrycker en positiv bild och något de uppmuntrar
sina barn att delta i.

Framtid
Falkenbergs FF och Tullbroskolan ser positivt på ett långsiktigt arbete kring att skapa
jämlika förutsättningar för elever att kunna delta i en fritidsaktivitet. Utfallet av

projektet kan ligga som en god grund för utvecklande av insatser där kunskaperna
kan bidra till ett långsiktigt och hållbart arbete. Största utmaningen för en liknande
insats är enligt båda aktörerna att hitta en naturlig finansiering och resursfördelning
som gynnar ett kvalitativt och långsiktigt arbete.
Det finns en stor framgångsfaktor i att aktiviteterna legat i direkt anslutning till
avslutad skoldag. Detta har underlättat deltagandet samt att elevernas föräldrar
upplevt sig trygga med att aktiviteten genomförts i anslutning med skoldagen och i
samverkan med skolans personal. Föräldrar till deltagarna har uttryckt att de fått ett
ökat förtroende för Falkenbergs lokala föreningsliv, vilket skolpersonal ser positivt på
då detta kan öka framförallt nyanlända flickors möjligheter att ansluta sig till en
fritidsförening.

Sammantagen bedömning
Lokal nämnd Falkenberg har som uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa och
skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor för falkenbergsborna. Genom att
delta i projektet En meningsfull fritid har elever oavsett fysiska och psykiska
förutsättningar kunnat få prova på att delta i fritidsaktiviteter. Genom att genomföra
detta i anslutning till skoldagen har tröskeln för många barn och unga och deras
familjer kunnat minskas, vilket medfört att barn och unga som annars inte getts
möjlighet att delta i fritidsaktiviteter har kunnat delta. Genom deltagande kan barnen
och de unga motiveras och inspireras till fysisk aktivitet vilket i sin tur kan öka
förutsättningarna för att ge barnen och de unga tillgång till en social gemenskap.
Detta sammantaget bidrar också till att skapa förutsättningar för en positiv psykisk
hälsa. Det faktum att projektet under period 2 modifierats till att framför allt rikta sig
mot den grupp som man såg var i störst behov av en aktiv och meningsfull fritid ligger
väl inom ramen för det uppdrag om jämlik hälsa som Lokal nämnd Falkenberg har.
I de diskussioner som förts i Lokal nämnd Falkenberg kring vikten av fysisk aktivitet
och social gemenskap för att öka det psykiska välmåendet är projektet väl motiverat.
De lokala nämnderna har dessutom som uppdrag utifrån Agenda 2030, de globala
målen och Barnkonventionen verka för en hållbar utveckling. Med det som bakgrund
är det förvaltningens förslag att Lokal nämnd Falkenberg beslutar att bevilja
Falkenbergs FF:s ansökan om att behålla överblivna projektmedel för den
verksamhet som genomförs under period två. Förvaltningen vill även peka på vikten
av att strategiska diskussioner förs kring förutsättningarna att projektet fortsätter och
blir en del av en permanent verksamhet även efter årsskiftet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
I projektavslutsrapporten redovisas ett överskott på 24 725 kronor. Falkenbergs FF
har ansökt om att få använda överskottet i en fortsättning av projektet i samverkan
med Tullbroskolan. Detta medför inga ekonomiska konsekvenser för nämnden då
medlen redan är utbetalade och inga kostnader tillkommer.
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