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Sammanfattning utredning
Frågeställning och slutsatser
ÄR EN FRITIDSGÅRD NÖDVÄNDIG?

BEGRÄNSNINGAR I UTBUD & MOBILITET

Föreliggande utredning genomfördes under våren 2021 på
uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden i Bjuvs kommun.
Utredningen syftar till att besvara frågeställningen Är en
fritidsgård i Billesholm nödvändig för att att uppnå kulturfritidsnämndens mål/uppdrag att skapa en meningsfull
fritid för alla ungdomar i kommunen?

Utifrån det samlande underlaget framhåller utredningen ett
antal slutsatser, varav följande två är de mest centrala. För
det första råder det bland de deltagande parterna en relativ
enighet kring att utbudet av fritidsaktiviteter för
ungdomar i Billesholm är begränsat. Detta kringskär
sagda ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid.

För att besvara denna frågeställning har rapportförfattarna
genomfört ett trettiotal intervjuer men förtroendevalda och
kommunala tjänstepersoner i både kultur- och
fritidsförvaltningen och i utbildningsförvaltningen. En
enkätundersökning har genomförts och en workshop med
Billesholmsungdomar har hållits. Därtill har en mindre
omvärldsanalys genomförts.

Vidare framförs det att mobiliteten bland ungdomarna
inom kommunen är begränsad. Det finns en uppfattning
om att Billesholmsungdomar sällan besöker andra delar av
kommunen och tar del av fritidsutbudet där. Denna
uppfattning vidimeras till viss del av resultatet från
enkätundersökningen och från workshop med
Billesholmsungdomar.

Förvaltningen har målet att alla ungdomar i kommunen ska kunna vara delaktiga i en meningsfull fritid.
Samtidigt visar utredningen på begränsningar i både utbud och mobilitet bland Billesholmsungdomar
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Sammanfattning utredning
Rekommendationer
Utifrån de framhållna slutsatserna gör Startpoint följande tre rekommendationer. Dessa baseras på intervjustudie,
dokumentstudie, enkätundersökning, workshop med Billesholmsungdomar, samt omvärldsanalys.

1. DET BEHÖVS EN FRITIDSGÅRD I BILLESHOLM
Utbudet av fritidsaktiviteter för Billesholmsungdomar är begränsat. Detta kringskär ungdomars möjligheter till en meningsfull
fritid. Parallellt väntas Bjuvs kommun och Billesholm växa i invånarantal, vilket ytterligare ställer krav på möjligheter till
fritidsaktiviteter. En fritidsgård kan inte allena tillgodose hela detta behov, men kan fungera som en nod där besökande ungdomar
inspireras och utmanas att testa nya saker

2. SAMTLIGA GÅRDAR BEHÖVER DELA VERKSAMHETSIDÉ
Delaktighet, ansvarstagande och lärande är centrala delar i en meningsfull fritid. Ju mer ungdomars fritid präglas av dessa delar –
desto större blir de positiva effekterna på individen och på samhällelig nivå. Samtliga fritidsgårdar i kommunen spelar en viktig
roll i detta, och de behöver följaktligen ett tydligt uppdrag och en tydlig förväntan att arbeta just med fokus på delaktighet,
ansvarstagande och lärande.

3. SAMTLIGA GÅRDAR BÖR MED FÖRDEL HA GEMENSAM PERSONAL
En stor del i fritidsgårdarnas nuvarande attraktionskraft beskrivs ligga i de relationer som utvecklats mellan fritidsledare och
ungdomar. För att stärka mobiliteten bland ungdomar inom kommunen kan en framgångsrik strategi vara att inrätta en gemensam
personalpool för samtliga tre fritidsgårdar. Detta kan sänka tröskeln för ungdomar att besöka gårdar i andra delar av kommunen,
ett besök som i sin tur har potentialen att exponera den besökande ungdomen för nya intryck.
© Startpoint Advisory AB
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Sammanfattning utredning
Resan framöver
LÅNGSIKTIG PROCESS
Rom byggdes inte på en dag. Resan mot en aktivitetsbaserad
fritid präglad av delaktighet, och mot en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Bjuvs kommun, görs inte över en natt.
Som nämns i rapporten kan vi i bland annat resultatet från
enkätundersökningen se indikationer på att flertal ungdomar
aldrig eller sällan har ombetts reflektera över vad de ser vara
deras behov och önskemål. Resan börjar med att ställa
frågan, men att succesivt odla och påvisa de positiva
förväntningar som ska prägla verksamheter kommer att ta,
och behöver ta, tid. Likaledes kommer det att ta tid att hitta
utvecklade samverkansformer med föreningslivet, och att
identifiera framgångsfaktorer i att stärka föreningslivet som
medpart. Det kommer även ta tid för fritidsledarna att
utveckla relationer med besökande ungdomar i olika delar
av kommunen,
På kort sikt är det tydligt att det behövs en fritidsgård i
Billesholm. Men processen upphör inte med att en ny lokal
slår upp dörrarna. Snarare är det första steget på vandringen
mot en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen.
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Bakgrund & Uppdrag
BAKGRUND
Fritidsgårdar som fenomen uppkom i Sverige under mellankrigstiden med syftet att tillhandahålla en lokal för sysslolösa
ungdomar. Ambitionen med detta utgjordes till stor del av att motverka att dessa ungdomar utvecklade antisociala beteenden och
attityder. Nuförtiden syftar de flesta svenska fritidsgårdar till att bidra till att skapa en meningsfull fritid för traktens ungdomar.
Denna ambition ställer högre krav på en fritidsverksamhet, i form av bland annat pedagogik och aktivitetsinnehåll.
I Billesholm finns ett skolhäng med målgrupp 12-18 år. Denna besöks av Billesholms ungdomar, men vi förstår att den inte har
tillfredsställande förutsättningar för att kunna bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet. Parallellt finns det i Bjuv en
fritidsgård, vilken potentiellt även skulle kunna vara samlingsplats även för de ungdomar som besöker skolhänget i Billesholm. Det
är inte alltför långt mellan orterna. Det finns även en fritidsgård i Ekeby, ca 7-8 km ifrån Billesholm.
Samtidigt har både kommunen och regionen (i form av kollektivtrafiknämnden) expansiva planer för Billesholm. Dessa planer kan
komma att innebära en ökad inflyttning till Billesholm, vilket skulle kunna komma att öka behovet av samlingsplatser för
ungdomar. Bjuvs kommun står följaktligen inför ett vägval som kan formuleras enligt följande: Hur ska framtiden för skolhänget i
Billesholm se ut? Behövs det en fritidsgård i Billesholm för att vi ska nå nämndens mål? Kommunen behöver belysa detta vägval
ur en rad olika perspektiv för att kunna fatta ett välgrundat och medvetet beslut kring framtiden för verksamheten.

Frågeställning för utredningen:
Är en fritidsgård i Billesholm nödvändig för att uppfylla kultur- och fritidsnämndens mål/uppdrag
att skapa meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen?
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Utredningens ansats
För att säkra ett brett perspektiv har undersökningen haft ett brett angreppssätt. Detta innebär att flera informationskällor med
insikt kring ungdomarna i Billesholm och Bjuvs kommun har medverkat i undersökningen. I tillägg har också inspel, lärdomar
och inspiration från omvärlden - både i Bjuvs närhet, men också bredare, tagits med inför analys, slutsatser och
rekommendationer.

AVSTAMP

INSAMLING

OMVÄRLD

SAMMANSTÄLLNING

UNDERLAG

DOKUMENT
STUDIE

V Ä G VA L

U P P S TA R T

DIALOG

ENKÄT

A N A LY S &
S L U T S AT S E R
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Metodologiskt tillvägagångssätt
Djupintervjuer

Djupintervjuer har genomförts med berörda chefer, medarbetare och politiker inom kommunen,
men också med ungdomar och andra aktörer som har kontakt med kommunens ungdomar. T ex
föreningslivsrepresentanter, polis, nattvandrare m fl.
•

Totalt har ca 30 djupintervjuer, genomförts inom ramen för uppdraget

•

Djupintervjuerna har varit semistrukturerade till sin karaktär, dvs utgått från ett antal
frågeområden men med utrymme för intervjupersonen att själv lyfta relevanta reflektioner

•

Enkätundersökning

I tillägg har en fokusgrupp genomförts med med ungdomar i Billesholm

I tillägg till djupintervjuer har en enkätundersökning genomförts bland ungdomar i Jens
Billeskolan

Omvärldsanalys

•

Totalt inkom svar från 73 ungdomar, varav över 90% är boende i Billesholm

•

Åldersgruppen var 13-16 år, med några få svar från 17-18 åringar

I tillägg till kvalitativa intervjuer och enkätundersökning har också en omvärldsanalys
genomförts i kontakt med huvudsakligen kommuner i Bjuvs närhet
Inkluderat i denna rapport är också slutsatser från relevant forskning i ämnesområdet
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Intervjuade - totalt ca 30 personer
Intervjuade i undersökningen
Bjuvs kommun - Politiker
• Kommunstyrelsens ordförande
• Ordförande kultur- och fritidsnämnden
• Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
• 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
Bjuvs kommun - Förvaltningen
• Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
• Enhetschef, fritid och arrangemang
• Fritidsledare (4 st), kultur- och fritidsförvaltningen
• Trygghetssamordnare, kommunstyrelsens förvaltning
• Rektor, Jens Billeskolan
• Socialpedagog, Jens Billeskolan
• Skolkurator, Jens Billeskolan
• Specialpedagog, Jens Billeskolan
Externa parter
• Områdespolis
• Nattvandrarna
• Tian Dao
• Billesholm GIF
• Billesholm IK
Omvärld
• Svalöv
• Klippan
• Åstorp
• Örkelljunga
• Tomelilla

Många perspektiv har säkrats – inte minst
ungdomarnas genom både fokusgrupp och
enkätundersökning
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Vår utgångspunkt för undersökningen
Ä R E N F R I T I D S G Å R D I B I L L E S H O L M N Ö D V Ä N D I G F Ö R AT T U P P F Y L L A
K U L T U R - O C H F R I T I D S N Ä M N D E N S M Å L / U P P D R A G A T T S K A PA
MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA UNGDOMAR I KOMMUNEN?
MÅL

VA D Ä R M E N I N G S F U L L F R I T I D ?

Den övergripande frågeställningen denna utredning har som
ambition att besvara är formulerad ovan. Är det nödvändigt
för kommunen att tillhandahålla en fritidsgård i Billesholm
för att uppfylla målet om en meningsfull fritid?

Målen till vänster kan i fritidstermer summeras till just
”Meningsfull fritid”. Men för att besvara frågan ovan
behöver vi bena ut vad det är som kännetecknar meningsfull
fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har antagit som mål att
kommunens fritidsutbud ska skapa sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett inspirerande sätt
utmanar, bildar och exponerar nya intryck. Nämnden ska
därtill enligt mål verka för att skapa förutsättningar för och
möjliggöra delaktighet. Dessutom anger nämndens mål att
nämnden ska verka för att skapa engagemang och ge
redskap och möjligheter för alla.

Med utgångspunkt i forskning kan vi på en övergripande
nivå sammanfatta en meningsfull fritid i aktiviteter som
präglas av följande parametrar:
• Bygger förmågor hos den som deltar utifrån positiva
förväntningar
• Stimulerar, bygger på, och förutsätter den deltagandes
engagemang, delaktighet och ansvarstagande
• Präglas av formellt och informellt lärande
• Stimulerar och exponerar den deltagande för nya
intryck, nya erfarenheter, och nya perspektiv, bland
annat i form av förebilder
• Aktivitetsbaserad verksamhet med element av struktur
och regelbundenhet

Vidare anger visionen att Bjuv ska vara en attraktiv
boendekommun som arbetar för ett brett deltagande genom
engagemang och mötesplatser som engagerar många olika
människor.
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Vår utgångspunkt för
undersökningen
VA R F Ö R M E N I N G S F U L L F R I T I D ?
Vad är det då för effekter vi väntar oss att meningsfull fritid
ska uppnå? Först och främst finns det ett samband mellan
ungdomars delaktighet i fritidsaktiviteter och både mental och
fysisk hälsa. Ungdomar som engagerar sig i meningsfulla
fritidsaktiviteter mår bättre, både på kort och på lång sikt.
Vidare har svensk forskning kunnat visa på att ungdomar som
engagerar sig i strukturerade fritidsaktiviteter både uppnår
högre studieresultat och har högre studieambitioner.
Kausaliteten är tydlig även då parametrar såsom klass, etnisk
bakgrund och kön tas i beaktande*.
På en samhällelig nivå visar forskning, både i världen och i
Sverige, att det åtminstone finns ett indirekt samband mellan
ungdomars deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter och en
minskad benägenhet att begå brott**. Dessutom ger svenska
studier indikationer att unga vuxna som har en positiv bild av
sin ungdom har en större benägenhet att återvända till
hemkommunen några år efter avslutade studier***. På så sätt
kan ett rikt och meningsfullt fritidsutbud på lång sikt öka
inflyttningen av högutbildade till kommunen.

* Ungdomars fritidsaktiviteter – Deltagande, möjligheter och konsekvenser (2020). Studentlitteratur.
** Donnelly, P., Darnell, S., Wells, S. & Coakley, J. (2007). The use of sport to foster child and youth development and education. Litterature reviews on sport for development and peace. Toronto: Sport for
Development and Peace International Working Group.
*** Charlotte Mellander, Moving back Home? Never! (2015)
© Startpoint Advisory AB
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
A. …då utbudet av aktiviteter och mötesplatser för
ungdomar i Billesholm är mycket begränsat
B. …för att stärka den upplevda tryggheten och förebygga
incidenter av skadegörelse
C. …då det finns ett behov av att öka integrationen mellan
ungdomar i hela kommunen
D. …för att tillgodose det växande behovet av fritidsutbud
tillväxten i Billesholm väntas föra med sig
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
… D Å U T B U D E T AV A K T I V I T E T E R O C H M Ö T E S P L AT S E R F Ö R U N G D O M A R I
B I L L E S H O L M Ä R M Y C K E T B E G R Ä N S AT
Bjuvs kommun har som ambition att skapa förutsättningar till
en meningsfull fritid, vilken kan sägas präglas av bland annat
lärande, delaktighet och engagemang. Emellertid framförs det i
flertalet intervjuer, med såväl folkvalda, skolrepresentanter,
fritidsledare, och föreningsaktiva att många ungdomar i
Billesholm har få mötesplatser och andra forum för
engagemang att tillgå. Det beskrivs som att ett flertal
ungdomars fritid i huvudsak tillbringas med ”häng”.
Diagrammet till höger, som redogör för antal deltagartillfällen i
idrottsföreningar per capita (2019) kan ge oss en indikator på
sanningshalten i denna beskrivning. Diagrammet anger de tolv
kommuner i Sverige där deltagandekvoten var lägst 2019.
Denna bild förstärks ytterligare av resultaten från enkätundersökningen. I denna ombads de svarande i fritext ange vad
de skulle vilja göra mer av på fritiden i Billesholm. Hälften av
de svarande angav ”vet inte” eller motsvarande. Detta kan vara
en indikator på att ett flertal ungdomar sällan eller aldrig har
vistats i sammanhang där de ombes reflektera kring sina
önskningar och behov. Med andra ord förefaller flertalet
Billesholmsungdomar sällan eller aldrig exponeras för
förväntningar på delaktighet på sin fritid.
* Riksidrottsförbundet och LOK-stöd
© Startpoint Advisory AB
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En meningsfull fritid bygger förutsättningar för
hela livet. Dock ger intervjuer, enkätundersökning och statistik indikationer på att
flertalet Billesholmsungdomar sällan eller aldrig
vistas i forum där det ställs förväntningar på
deras delaktighet
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
… F Ö R AT T S T Ä R K A D E N U P P L E V D A T RY G G H E T E N O C H F Ö R E B Y G G A
I N C I D E N T E R AV S K A D E G Ö R E L S E
Intervjustudien ger en tudelad bild av den upplevda tryggheten i Billesholm och i hela Bjuvs kommun. Å ena sidan
framförs det av vissa att Billesholm är att betrakta som en
trygg plats där de flesta känner varandra och där brottsligheten är låg. Å andra sidan framkommer det i andra samtal
att det finns en upplevelse av en ökad otrygghet i
Billesholm. Incidenter av skadegörelse, där ungdomar
misstänks vara ansvariga, får ofta tjäna som exempel på
denna upplevelse.
Den upplevda tryggheten är per definition subjektiv, varför
ingen av bilderna ovan är att betrakta som exklusivt sann.
Ett led i att, på en allmän nivå, stärka den upplevda tryggheten kan emellertid vara just arbetet med en meningsfull
fritid. Det framförs att ungdomar som ägnar sig åt
skadegörelse ofta gör det ”i brist på annat”. Forskning visar
därtill på att en individs engagemang i strukturerade
fritidsaktiviteter åtminstone har en indirekt reducerande
effekt på individens benägenhet att begå brott*. För att
tillhandahålla dessa förutsättningar krävs emellertid ett
forum och en mötesplats.

För att förebygga incidenter som har en negativ
inverkan på den upplevda tryggheten i Billesholm
finns det behov av att tillhandahålla en
mötesplats och ett forum som präglas av positiva
förväntningar.

*Donnelly, P., Darnell, S., Wells, S. & Coakley, J. (2007). The use of sport to foster child and youth development and education. Litterature reviews on sport for development and peace. Toronto:
Sport for Development and Peace International Working Group.
© Startpoint Advisory AB
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
… F Ö R AT T S T Ä R K A D E N U P P L E V D A T RY G G H E T E N O C H F Ö R E B Y G G A
I N C I D E N T E R AV S K A D E G Ö R E L S E
För att denna mötesplats ska kunna ha en förebyggande
effekt och en positiv inverkan på den upplevda tryggheten är
den geografiska belägenheten central. Billesholmsungdomar
som efterfrågar en mötesplats har länge varit hänvisade till
Skolhängets lokaler, inne i Jens Billeskolan. Dessa lokaler
beskrivs för det första inte vara ändamålsenliga. Därtill
riskerar lokalernas belägenhet att bidra till en upplevelse av
”stökighet”, oordning och i värsta fall otrygghet i skolans
verksamhet.
Det forum för engagemang och delaktighet som en
fritidsgård ska syfta till att vara kan inte med fördel
förläggas till skolans lokaler. En ny plats bör eftersökas på
en plats där ungdomar rör sig naturligt, men också på en
plats där fritidsgårdens verksamhet inte riskerar att bidra till
en upplevd otrygghet. Därtill är det fördelaktigt om
fritidsgårdens belägenhet även stimulerar delaktighet i
strukturerade aktiviteter bortom fritidsgårdens fyra väggar.
Det kan exempelvis handla om närhet till möjligheter till
idrott.

En fritidsgård bör vara belägen på en plats där
ungdomar rör sig naturligt, utan att för den
sakens skull riskera att bidra till en upplevd
otrygghet
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
… D Å D E T F I N N S E T T B E H O V AV AT T Ö K A I N T E G R AT I O N E N M E L L A N
UNGDOMAR I

HELA KOMMUNEN

Bjuvs kommuns ambition är att skapa sammanhang och
bygga broar mellan generationer och verksamheter, och över
geografiska och kulturella gränser. I intervjustudien
framträder emellertid en bild av att en, enligt vissa,
omfattande andel av Billesholmsungdomarna saknar tillgång
till dessa sammanhang där extrafamiljära relationer kan
uppstå. Det beskrivs som att en andel av ungdomarna på sin
fritid antingen ”hänger” eller tillbringar sin tid hemmavid.
Vidare visar resultatet från enkätundersökningen att över
hälften av de svarande sällan, nästan aldrig eller aldrig
besöker andra platser i kommunen än Billesholm.
Att exponeras för andra människor och intryck är en viktig
del i en meningsfull fritid*. Inte minst då det ofta är i
kontakten med andra människor vi ingår i det informella
lärandet. En ny fritidsgård kan tjäna till att vara ett forum
där möjligheterna att utveckla extrafamiljära relationer
uppstår. Lyckas fritidsgården dessutom attrahera ungdomar
från andra kommundelar exponeras ungdomarna för
ytterligare intryck.

Att exponeras för nya intryck, människor och
idéer är en viktig del i det informella lärandet
och i en meningsfull fritid. Bland Billesholmsungdomarna syns idag indikationer på tendenser
till isolering. Detta kan motverkas och förebyggas
på en fritidsgård

* Ungdomars fritidsaktiviteter – Deltagande, möjligheter och konsekvenser (2020). Studentlitteratur.
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Det behövs en fritidsgård i Billesholm…
… F Ö R AT T T I L L G O D O S E D E T V Ä X A N D E B E H O V E T AV F R I T I D S U T B U D
T I L LV Ä X T E N I B I L L E S H O L M V Ä N T A S F Ö R A M E D S I G
Det finns expansiva planer för Bjuvs kommun, och kanske i
synnerhet för Billesholm. Snart stannar Pågatågen i Billesholm, och detta väntas föra med sig en ökad inflyttning av,
bland annat, barnfamiljer. Diagrammet till höger redogör för
den prognostiserande befolkningsutvecklingen i hela
kommunen för åldersgrupperna 13-15 och 16-18 fram till
2029. Sammanlagt prognostiseras antalet 13-18-åringar i
kommunen öka med 20 procent fram till 2029, vilket motsvarar en ökning med 259 individer. Många av dessa kommer
att ha Billesholm som hemort. Dessa siffror kan vara i underkant utifrån Covid-pandemins förväntade effekter. Efterfrågan
på boende i Bjuvs kommun är hög, och Bjuv hade exempelvis
den högsta prisökningen på villor i landet under 2020.
Denna tillväxt ställer krav på dimensioneringen av alla
kommunala verksamheter. Bjuvs kommun har högt ställda
ambitioner som boendekommun. För att bidra till att dessa
uppnås blir möjligheterna till en aktiv, inspirerande och
meningsfull fritid för kommunens ungdomar central. En
fritidsgård kan inte allena tillgodose detta behov, men har
med rätt förutsättningar potentialen att vara en nod i
fritidsutbudet i Billesholm och, till viss del, hela kommunen.
* Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025
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Den prognostiserade befolkningstillväxten ställer
krav på dimensioneringen av alla kommunala
verksamheter. En fritidsgård kan vara en viktig
nod i fritidsutbudet i Billesholm, vilket i sig kan
bidra till att stärka boendekvaliteten
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…med en gemensam verksamhetsidé...
A. …som skulle gynna fritidsverksamheten vid de olika
fritidsgårdarna i Bjuvs kommun
B. …som utgår från ökad grad av aktivitetsbaserat innehåll
med förväntan på ungdomars delaktighet
C. … som behöver anpassas utifrån förutsättningar och i
samverkan med föreningsliv och civilsamhälle
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…med en gemensam verksamhetsidé...
…SOM SKULLE GYNNA FRITIDSVERKSAMHETEN VID DE OLIKA
FRITIDSGÅRDARNA I BJUV
Fritidsgårdsverksamheten i Bjuvs kommun finns idag på tre
platser – Bjuv, Billesholm och i Ekeby. Verksamhetsinnehåll
och förutsättningar skiljer sig på dessa platser, och personalen
har som regel sin hemmahörighet på en av gårdarna, även om
utbyte också sker – främst mellan Billesholm och Bjuv, och
vid sjukdom eller sommartid då verksamheten ”flyttar ut”.
För att stärka den successiva utvecklingen av verksamheten
bör den vila på en ”gemensam verksamhetsidé”. Detta
säkerställer att både pedagogik och värdegrund blir
gemensam och att det är lättare för verksamma medarbetare
att ha flera fritidsgårdar som arbetsplats och knyta kontakt
med fler ungdomar i kommunen. Detta är även ett effektivt
sätt att stödja en ökad mobilitet inom kommunen då
ungdomar lär känna fler fritidsledare och därmed vågar
besöka andra fritidsgårdar i kommun där fritidsledarna
arbetar. Det är också ett sätt att ”diversifiera”
aktivitetsinnehållet vid de olika gårdarna utifrån
förutsättningar. Dvs – allt behöver inte finnas på varje plats,
men ungdomar från hela kommunen kan få möjlighet att testa
olika saker på olika platser. Därmed maximeras det samlade
nyttjandet av tillgängliga resurser.

BJUV

”Ung i Bjuv”
EKEBY

BILLESHOLM

En gemensam värdegrund och verksamhetsidé
som präglas av positiva förväntningar gynnar
sannolikt både mobilitet, trygghet och
resursnyttjande i kommunen.
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…med en gemensam verksamhetsidé...
… S O M U T G Å R F R Å N Ö K A D G R A D AV A K T I V I T E T S B A S E R AT I N N E H Å L L M E D
F Ö R V Ä N TA N P Å U N G D O M A R S D E L A K T I G H E T
Generellt när man frågar ungdomar om deras önskemål om
aktiviteter och innehåll så är det första svaret att ha en plats att
”hänga” på och umgås med vänner, ofta följt av TV-spel och
fotboll. Ungdomars förutsättningar skiljer sig stort åt och en
plats att vara på är viktigt. Innehållet i verksamheten bör dock
i största möjliga grad utgå ifrån ett aktivitetsbaserat innehåll
där besökande ungdomar förväntas uppvisa delaktighet och
engagemang. Det absolut bästa är att det är ungdomarna som
initierar vilka aktiviteter som man önskar genomföra.
Fritidsverksamheten bör i möjligaste mån skapa
förutsättningarna och uppmuntra, men också ställa krav. Låt
ungdomarna t ex komma med förslag på innehållet för
nästkommande verksamhetsår, och vara med i planeringen av
den fortsatta utvecklade verksamheten.
Både erfarenheter från omvärlden och forskning påvisar
uppenbara positiva effekter på ungdomars utveckling, mentala
och fysiska hälsa, såväl som höjda studieresultat och
studieambitioner. Detta är positiva effekter som går långt
längre än att skapa en ”momentan” meningsfull
fritidssysselsättning. Det är att ge våra ungdomar verktyg,
färdigheter och självförtroende för livet - oavsett bakgrund
och olika förutsättningar i sin uppväxt.
© Startpoint Advisory AB

Delaktighet i verksamhetens utveckling och
innehåll bygger färdigheter och förberedelser för
vuxenlivet.
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…med en gemensam verksamhetsidé...
… S O M U T G Å R F R Å N Ö K A D G R A D AV A K T I V I T E T S B A S E R AT I N N E H Å L L M E D
F Ö R V Ä N TA N P Å U N G D O M A R S D E L A K T I G H E T
Vad är det då som avses med en ökad grad av
aktivitetsbaserat innehåll? Redan idag ser vi inslag av
aktivitetsbaserad verksamhet inom fritidsgårdarna i
kommunen, exempelvis där besökande ungdomar anordnar
och deltar i fotbollsturneringar. Det finns dock ett behov av
att stärka detta ytterligare, där besökande ungdomar har
möjlighet och uppmuntras att testa på olika typer av
aktiviteter. Det kan exempelvis handla om olika typer av
skapande (musik, design, konst) eller fysisk aktivitet
(sannolikt företrädelsevis idrott), men också aktiviteter där
ungdomarna får möjlighet att utveckla andra färdigheter
såsom planering, budgetering och utvärdering.

DELAKTIGHET I AKTIVITETER*

Driver aktivt
Samskapande
Tillfrågad
Deltar endast

I grunden handlar det om en verksamhet som präglas av
positiva förväntningar gentemot de besökande
ungdomarna. Besökande ungdomarna behöver möta
förväntningar på att själva bidra till att utforma, och ta
ansvar för verksamheten med utgångspunkt i deras behov
och intressen, samtidigt som fritidsledare har ett uppdrag att
stötta, utmana och inspirera.

*

Efter Roger Harts Delaktighetsstege (1992)
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…med en gemensam verksamhetsidé...
… S O M B E H Ö V E R A N PA S S A S U T I F R Å N F Ö R U T S Ä T T N I N G A R O C H I
SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIV OCH CIVILSAMHÄLLE
Med oändliga resurser är det naturligtvis lätt att vara kreativ och
skapa de bästa förutsättningar. Dock är verkligheten oftast en annan,
och verksamhetsidé och innehåll behöver anpassas utifrån de resurser
och möjligheter som finns tillgängliga – både budgetmässiga,
personella och de lokaler som finns, eller kan tillskapas. Dock skall
sägas att vår erfarenhet är att det går att ”åstadkomma mycket med
begränsade medel” med rätt ansats, ungdomars egen delaktighet och
med god samverkan med både föreningsliv och övrigt civilsamhälle.
Också med det lokala näringslivet.
Intervjuer påvisar ett gott samarbete med lokalt föreningsliv, likväl
som med Nattvandrarna. Det framkommer dock att samverkan,
speciellt med föreningslivet, särskilt idrottsföreningarna, skulle kunna
utvecklas än mer. Bjuvs kommun har bland landets lägsta
idrottsengagemang bland barn & unga, samtidigt som det påtalas att
spontanidrott när t ex idrottshallarna öppnas upp är mycket populärt.
Ett ökat samarbete med det lokala föreningslivet kan skapa stora
effekter för ungdomarna i Billesholm, och Bjuv i stort, med också
positiva långsiktiga hälsoeffekter. Det ideella föreningslivet har dock
utmanade förutsättningar (i hela Sverige) med vikande engagemang
från föräldrar och vuxna, varför kommunen kan behöva vara drivande
i frågan för att stödja de lokala föreningarna. Kreativitet och
nytänkande bör vara ledstjärna.
© Startpoint Advisory AB

Det är fullt möjligt att uppnå stora
resultat med begränsade resurser –
nytänkande, kreativitet och
engagemang skapar goda förutsättningar.
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…och med fördel med en gemensam personalpool
A. …för att fler ska knyta kontakt med kommunens
ungdomar och stödja ökad rörlighet i Bjuvs kommun
B. …för att få maximal genomslagskraft av tillgängliga medel

26
© Startpoint Advisory AB

Aug 2021

…och med fördel med en gemensam personalpool
… F Ö R AT T F L E R S K A K N Y TA K O N TA K T M E D K O M M U N E N S U N G D O M A R O C H
STÖDJA ÖKAD RÖRLIGHET I BJUVS KOMMUN
För att en ”nystart” med en utvecklad verksamhetsidé ska få
fäste, samt för att skapa lika förutsättningar för alla
ungdomar i Bjuvs kommun är vår bedömning att
verksamheten bör drivas som en. Det innebär bl a att
fritidsgårdarnas personal bör verka som en gemensam
personalpool och arbeta vid de olika fritidsgårdarna i
kommunen.
Det skulle föra med sig den positiva effekten att fler
fritidsledare knyter kontakt med fler ungdomar i kommunen,
samt att fler ungdomar får fler vuxna kontaktytor, och
förebilder, att söka stöd och trygghet hos utifrån individuella
behov.
I förlängningen är det sannolikt att detta över tid även kan
stödja en ökad mobilitet inom kommunen, där ungdomar rör
sig mellan de olika orterna då de kan vara säkra på att
åtminstone träffa en bekant fritidsledare. En ökad mobilitet
skapar också grund för att man skall ”känna sig hemma” i
flera delar av kommunen, och att man som ungdom lär
känna fler med en positiv effekt av upplevd trygghet.

En gemensam personalpool ökar ungdomars
extrafamiljära kontaktnät med sannolika positiva
effekter på både ökad mobilitet och upplevd
trygghet.
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…och med fördel med en gemensam personalpool
… F Ö R AT T F Å M A X I M A L G E N O M S L A G S K R A F T AV T I L L G Ä N G L I G A M E D E L
Nämndens övergripande målsättning ”att skapa meningsfull
fritidssysselsättning för alla ungdomar i kommunen” är en
mycket positiv och högt ställd ambition. Detta kostar
naturligtvis, men är samtidigt väl investerade medel för att
stödja barn och unga för en positiv framtid. Verksamheten
har idag begränsade budgetmedel och för att maximera
effekten av dessa så behöver man verka under en gemensam
verksamhetsidé där de olika fritidsgårdarna är att likställa
vid ”filialer” till varandra, och med en gemensam
personalpool. Detta skapar stärkta förutsättningar för att
kunna få ut så mycket positiva effekter som möjligt av de
medel som finns tillgängliga.
T ex så kan de olika ”filialerna”, också utifrån lokalmässiga
förutsättningar, fokusera på olika typer av aktiviteter för
ungdomarna. Kanske att man har musik eller pod-studio på
ett ställe, kreativ verkstad på ett annat. Vissa aktiviteter
kanske enskilda fritidsledare driver, som t ex
”entreprenörsskap” eller ”CV-stuga”. Allt behöver inte
tillhandhållas på alla platser. Olika aktiviteter på olika
gårdar bidrar sannolikt över tid även det till ökad grad av
mobilitet mellan orterna samtidigt som maximal effekt av
tillgängliga medel uppnås.

”Ung i Bjuv”

Fokusera olika aktiviteter till de olika
fritidsgårdarna för att maximera effekt och skapa
en meningsfull fritidssysselsättning för så många
som möjligt
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Resan framöver
LÅNGSIKTIG PROCESS
Rom byggdes inte på en dag. Resan mot en aktivitetsbaserad
fritid präglad av delaktighet, och mot en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Bjuvs kommun, görs inte över en natt.
Som nämns i rapporten kan vi i bland annat resultatet från
enkätundersökningen se indikationer på att flertal ungdomar
aldrig eller sällan har ombetts reflektera över vad de ser vara
deras behov och önskemål. Resan börjar med att ställa
frågan, men att succesivt odla och påvisa de positiva
förväntningar som ska prägla verksamheter kommer att ta,
och behöver ta, tid. Likaledes kommer det att ta tid att hitta
utvecklade samverkansformer med föreningslivet, och att
identifiera framgångsfaktorer i att stärka föreningslivet som
medpart. Det kommer även ta tid för ungdomsledarna att
utveckla relationer med besökande ungdomar i olika delar
av kommunen,
På kort sikt är det tydligt att det behövs en fritidsgård i
Billesholm. Men processen upphör inte med att en ny lokal
slår upp dörrarna. Snarare är det första steget på vandringen
mot en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen.
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Bilaga
Omvärldsanalys
U T R E D N I N G AV F R I T I D S G Å R D
I BILLESHOLM
BJUVS KOMMUN
AUGUSTI 2021
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Klippans kommun
SÅGEN SOM NOD
Klippans kommun tillhandahåller två fritidsgårdar i
kommunal regi. I centralorten Klippan finns fritidsgården
Sågen, i direkt anslutning till allaktivitetshuset Sågen, som
även är hemvist för ett antal föreningar som bedriver sina
verksamheter med Sågen som bas. Ungdomsgården Sågen är
öppet fyra kvällar i veckan. Därtill finns även en
ungdomsgård i Ljungbyhed. Denna gård har öppet två
kvällar i veckan. Ingen av gårdarna håller öppet på
söndagar. Målgruppen för båda gårdarna är ungdomar 13-19
år. De båda gårdarna samlas under namnet Ung Fritid.
Det beskrivs finnas en viss begränsning i ungdomars
mobilitet mellan de två orterna. Fritidsverksamheten arbetar
aktivt med att motverka denna begränsning. Ett led i detta är
att de sju medarbetare som arbetar i verksamheterna delar
sin tid mellan ungdomsgården Sågen och ungdomsgården i
Ljungbyhed. Detta beskrivs som ett framgångsrikt sätt att
utveckla relationer mellan ledare och ungdomar, vilket
uppges göra det lättare för ungdomar att få nys om, och
känna sig trygga att besöka, ungdomsgården på annan ort.
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Klippans kommun
DELAKTIGHET
Ung fritid utgår från en etablerad verksamhetsidé.
Verksamheten och aktiviteter ska bygga relationer mellan
ungdomar och mellan ungdomar och fritidsledare.
Verksamheten ska vara värdegrundsbyggande, bjuda på
variation och innefatta lärandemoment. Aktiviteter ska
skapa ett mervärde, bland annat genom att personer i utsatta
ekonomiska situationer ska ges möjlighet att testa på
aktiviteter som de annars inte hade kunnat.
Därutöver ska verksamheten och aktiviteter bygga på
ungdomarnas delaktighet. Detta beskrivs som ett långsiktigt
arbete, för vilket Ung fritid fortfarande hittar formerna.
Målsättningen är att verksamheten inte bara ska bygga på
ungdomarnas engagemang, utan till och med förutsätta
detta. Ett led i detta har för Ung fritids del varit att involvera
ungdomar i rekryteringen av fritidsledare. Ungdomar fick
bidra till kravspecifikation och sinsemellan välja ut tre
ungdomar som deltog under hela rekryteringsprocessen,
inklusive intervjuer. Detta beskrivs som en framgångsrik
aktivitet som bygger egenmakt och självförtroende hos de
deltagande ungdomarna.

Ung fritids målsättning är att ungdomarna
genom delaktighet ska ta ett ansvar för att
själva planera och genomföra aktiviteter

34
© Startpoint Advisory AB

Aug 2021

Svalövs kommun
INGA KOMMUNALA GÅRDAR
Svalövs kommun är en stor kommun med fem tätorter –
Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv och Teckomatorp. På
ingen av dessa platser finns kommunala ungdomsgårdar.
Därmed inte sagt att det saknas fritidsaktiviteter för
kommunens ungdomar efter skoltid.
I Svalöv, Teckomatorp och vissa kvällar även i Kågeröd
bedrivs ungdomsgårdsliknande verksamhet. Denna
verksamhet bedrivs dock av olika föreningar, där kommunen
tillhandahåller lokalerna.
Parallellt är kommunen i färd med att etablera ett
allaktivitetshus i det så kallade Kvarnhuset, i anslutning till
det som ska bli Svalövs station. Detta allaktivitetshus ska bli
en nod för fritidsaktiviteter där de olika föreningarna står för
innehållet och verksamheten. Detta är ytterligare ett
exempel på när kommunen och det lokala föreningslivet
krokar arm och tillsammans skapar ett utbud av
fritidsaktiviteter för kommunens ungdomar. Detta förutsätter
givetvis ett aktivt föreningsliv, vilket sällan är givet.
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Svalövs kommun
S T Ä R K A M E D PA R T E N
Svalövs kommuns utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar
är alltså helt avhängigt det ideella engagemang som finns i
kommunens olika föreningar. Detta uppstår inte av sig själv.
Därför arbetar kommunens fritidsfunktioner aktivt med att
inspirera och stötta kommunens föreningsliv. Ett led i detta
är att erbjuda testa-på aktiviteter för ungdomar i samband
med sommarlovsaktiviteter. Exempelvis kan Skånes
basketbollförbund bjudas till att anordna ett antal
basketlektioner. Om intresset tar fart bland de deltagande är
nästa steg för kommunen att i armkrok med distriktsförbundet anordna ett läger där de intresserade ungdomarna
får möjlighet att förkovra sig ytterligare. Växer intresset
ytterligare med detta läger blir nästa steg att utforska
möjligheterna att starta ett lag och i förlängningen en
föreningen.
På så sätt stärker kommunen genom proaktivitet, inspiration
och, framförallt, ett kontinuerligt relationsbyggande, det
lokala föreningslivet som en medpart. Detta gör det möjligt
att tillhandahålla strukturerade aktiviteter utan att
tillhandahålla kommunala ungdomsgårdar.

Svalövs kommun beskrivs arbeta aktivt och
kontinuerligt med att stärka föreningslivet
genom inspiration, proaktivitet, och
relationsbyggande
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Tomelilla kommun
S O F F TA I T O M E L I L L A
Tomelilla kommun tillhandahåller en kommunal ungdomsgård. Denna kallas, efter ungdomars förslag, Soffta och är
belägen i centrala Tomelilla. Soffta slår upp portarna
vardagar kl 14 för mellanstadiebarn. Klockan 18 ändras
åldersgränsen och verksamheten öppnar upp för 13-18åringar.
Kommunen är geografiskt stor. Mellan Tomelilla och
tätorten Brösarp är det ca 2,5 mil. Avståndet har givetvis en
påverkan på mobiliteten mellan orterna. Det beskrivs att det
finns en viss mobilitet bland kommunens mellanstadiebarn,
huvudsakligen de som pendlar in till Tomelilla för att gå i
skolan. Bland högstadiebarn och äldre beskrivs emellertid
mobiliteten vara mer begränsad, och de flesta äldre
ungdomar som besöker Soffta uppges ha sin bas i
centralorten. I tätorterna Brösarp och Smedstorp bedrivs
emellertid ungdomsgårdsverksamhet av lokala föreningar,
nämligen Andrarums IF respektive Smedstorps IF. Dessa
mottar ett mindre bidrag från kommunen för att bedriva
denna typ av verksamhet.
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Tomelilla kommun
GÖRA OCH MÖJLIGGÖRA
Mellan ungdomar och pekfingret uppges verksamheten
besökas av cirka 50 personer en genomsnittlig kväll. De
ungdomar som besöker Soffta efter 18 beskrivs i regel vara
personer som inte är engagerade i andra strukturerade
aktiviteter på fritiden. Därtill beskrivs det som att unga män
är mer representerade än unga kvinnor.
I verksamheten arbetar fem till sex personer, och varje kväll
finns det tre medarbetare på plats. Utifrån de besökande
ungdomarnas behov och förutsättningar beskrivs en viktig
del av medarbetarnas funktion vara att möjliggöra för de
besökande ungdomarna att testa på nya saker. En central del
i detta uppges vara att utveckla relationer mellan
medarbetare och besökande ungdomar. Denna relation ska
präglas av att medarbetarna bekräftar och stimulerar
ungdomarna, för att på så sätt sänka tröskeln för
ungdomarna att komma med egna idéer och uppslag på
aktiviteter och verksamheter. Exempelvis var besökande
ungdomar innan pandemin involverade i att genomföra ett
LAN. Det beskrivs som att ungdomarna växer i detta och att
vidare engagemang kommer lättare när väl det första steget
är taget.

Verksamheten på Soffta utgår från devis att
ungdomar gör och medarbetarna möjliggör. På så
sätt är ambitionen att stimulera engagemang och
ansvarstagande bland ungdomar.
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