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Ärendebeskrivning 
SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Idrottsförbund har inkommit med 
slutrapport för projekt ensamkommande barn och ungdom. Syftet med projektet 
har varit att erbjuda ensamkommande barn och ungdomar i Örebro län en 
meningsfull och aktiv fritid genom föreningslivet. Konkreta mål har varit att 
utbilda fler ledare, rekrytering till föreningslivet, utbildning av idrottsföreningar, 
prova på aktiviteter, föreningslkunskap ti ll boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar samt långsiktiga samverkansformer mellan föreningar och boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet noterar slutrapporten. 
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SAMMANFATINING 

Syftet med projektet har varit att erbjuda ensamkommande i Örebro län en meningsfull och ~ktiv fritid genom fritid
och fllreningslivet. Projektet har samarbetat med boenden för ensamkommande. Barnen och ungdomarnas behov har 
stått i centrum för att nå syftet. Konkreta mål har varit att utbilda fler ledare, rekrytera till föreningslivet, utbildning av 
idrottsföreningar, prova på aktiviteter, förenirigskunskap till boenden for ensamkommande barn och ungdomar S$mt 
långsiktiga semverkansformer mellån föreningslivet oc:h boenden. 

Genom projektet har 25 fllieningar deltagit i utbildning kri,ng ensamkommande och stärkt kunskapen. Vi har u!bildat 41 
nya idrottsledare och utbildning i ~reningskunsk_ap har genomförts för drygt 90 personer på de oiika boendena: Struktur 
och rutiner har skapats för att fortsätta arbeta med ensamkommande barn och ungdomar från länsidrotten i Örebro. 

Personalen på respektive boenqe har viirit en viktig part för att nå målen. Personalen h!1f också varit en viktig resurs 
för att bygga broar mellan projektet och ungdomarna. Genom utbildning har ungdomar fått möjligheten att kotnma in i 
idrotten på ett bra sätt. En.slutsats är att ungdomarna uppskattat att få informaiion oni fllreningsiivet nien den största lär
domen för dem blir när qe kommer i kontakt meq föreningslivet och får uppleva idrotten. och föreningen~ En bra första 
kontakt mellan ungdomar ocli förening har varit en avgörande faktor för hurilvida un~doniartJa stattiuir i. föreningen. 

En bra dialog mellan föreningsliv och de 
kommunala boendena är avgörande för 

hur väl samarbetet faller ut. 
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INLEDNING 

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande filrälder eller annan legal vårdnadshavare till Sve
rige fllr att söka asyl, så kallade ensamkommande bam. Antalet asylsökande har ökat kraftigt de senaste åren. 

Att bli delaktig och ha inflytande över sin livssituation är grnndläggande för en positiv hälsoutveckling. Fritidsakti
viteter och sysselsättning ger barnen och ungdomarna 1en meningsfull och aktiv fritid samt tillgodoser ungdomarnas 
grundläggande psykiska och fysiska behov och kan bidra till en bra start i vuxenlivet. 

De ensamkommandes deltagande i organis:erade och spontana fritidsaktiviteter har analyseras i projektet. Analys har 
~k~tt genom möten och samtal med de ensamkommande, fören.ingar, personal på boenden och andra berörda. Analysen 
genomfi>rdes fl:ir att identifiera viika hinder som finns för 11tt skapa en meningsfull och aktiv fritid samt fånga in önske
mål från målgrnppen. 

När analysen var klar genornfilrdes aktiviteter med syftte att erbjuda ensamkommande i Örebro län en aktiv fritid genom 
fritid- och föreningslivet. 

Folkhälsoperspektivet genomsyrar detta projekt inom e:n rad områden, exempelvis trygga och goda uppväxtvillkpr, 
demokratiskt inflytande, fysisk aktivitet, social gein~nskap, samt deltagande i en hälsofrämjande miljö som kan före
bygga bruk av tobak; alkohol, droger. Barnrättsperspekt1vet har också genomsyrat då aktivitetema kom att både planeras 
och genomfilras med hög delaktighet från de ensamkommande. 



BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR SOM 
PROJEKTET HAR HAFT KONTAKT MED ÄR: 
LAXÅ VEOEVÅG 
• UTSLUSSENHETEN • BOENDET VÅGEN 
• BOENDET ESTER 
• BOENDET POLSTJÄRNAN 
• BOENDET SANDLYCKAN GITTORP 

• BOENDET DALGÅRDEN 

ASKERSUND 
• BOENDET AOUARELLEN LJUSNARSBERG 

• BOENDET BERGSGÅRDEN 

KUMLA_ 
• BOENDET FREJGÅRDEN . HÄLLEFORS 

• BOENDET SOLROSEN 

ÖREBRO 
• BOENDET PIONJÄREN 
• UTSLUSENHETEN 
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BAKGRUND, SYFTE, STYIRNING & MAL 

BAKGRUND 
Årligen konuner ett sJort antal en~amkommande barn 1->ch 
ungdomar utan med@ljande förälder eller annan legal 
vårdnadshavar~ _till Syerige fqr att söka asyl, så kallad<: 
ens~inkommimde. AntaJet.asylsökande har ökat krafti~~ de 
senaste åren. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommand·e de 
ensamkonunande asyl i Sverige jämfört med 350 scycken 
år 2000. i:>e flesta av dessa är pojkar i 16-18 årsåldem .. 

Kommunerna ansvarar för m<>ttagimdet, boendet o~h om
sorge!l, Åt);v~r~t gitil~r båd~ asyl~ökande oc~ ensamkcim
mande soni har f'Att uppehå!lstillstå~d. Många av dem ]har 
svåra upplevei~er a~ ~epåratiC>n o_ch flykt. De ensamkom
mande har rätt till samina behandling och rättigheter som 
barn so~ ät m~dqörgar~ och bofasta ·i Sverige. En viktig 
del av b·arns och ungas rättigheter är rätten o_m en me
ningsfull och aktiv fritid. Idrotten är med sin verksamhet 
ytterligare en plat_tform fllr möten, Vänner, språk, sociala 
koder och ledarna sö~ naturliga; yuxria förebilder, 

Idrotten kan bidra Hit att ensamkommande fAr en bra start 
i S~edge med en nie~itigsfull och aktiv fritid. Genom 
delaktigh~t och syssels~ttnitig på fritiden stärker de sim 
ide.~titet, självkä~sla och självförtroend~. Ett nätverk oich 
en ömsesidig relation skapas med idrottsrörelsen och dle 
övriga medverkande. 

SYFTE 
Erbjuda ensamkommande de ensamk~mmande och 
ungdomar i Örebro län en meningsfull och aktiv fritid 
genom fritids- och föreningslivet. 

STYRNING: 

Sfyrgrupp 
Kristin Stenman, SISU Idrott_sutbildama 
Marg-~etå Johansson, Örebro läns idrottsförbund 
David Fast, projektledare SISU Idrottsutbildarna 
(adjungerad) 

Projektledare 
Peter Måbnström Jonsso_n/D~vid Fast 

Projektgrupp 
Peter Malmström Jonssoh/David Fast, projektl~dare 
Trna M"ödin och Aµtonj Mat~ci (Örebro). 
Mari~ Ståhl öch Atinil<\l SöderJ:,erg (siid·r~ ÖrebrQ län) 
13arbr<? Anderss.on cich Anton Olofsscin (norra Örebro län) 

TIDSPLAN: 
15 augusti 2012 - 31 december 2014 

MÅL: 

Föreningar slca rekrytera SO nya medlemmar ifrån 
målgrupp_en som ledare eller akti_va. 

15 idrottsföreningar och/eller andra organisationer 
ska engageras och involveras i projektet. 

. . . 
100 ensamkommande ska erbjudas att testa på nya 
aktiviteter och/eller idrotter de är intresserade av. 

15 fllreningar ·ska tä 1.1tbildnirig I integration. 

30 ungdomar ska genomgå ledarutbildningen 
"Plattfonnen". 

Föreningskunskap ska erbjudas personal och• 
erisamkommande på boenden. 

Skap11 långsiktlga samverkansformer mellan lokala 
föreningslivet och boenden för ensamkommande. 



GENOMFÖRDA AKTIVITETER 

PLAlTFORMEN I SÖDRA LÄNSDELEN 
Ledarutbildningen Plattformen erbjöds tidigt i projektet 
till boe~den i Askersund, Kumla och Laxå. För få an
mälningar gjordes för att kunna genomföra utbildningen. 
De personerna som var anmälda fick informåtion om e.tt 
utbildningen genomförs i Örebro kontinuerligt. 

lEMA TRÄFFAR PÅ FREJGÅRDEN I KUMLA 
Projektet har i samarbete med boendet i Kumla genomfört 
tematräffar utifrån boendets önskemål. Träffarna har 
genomförts kontinuerligt wtder 2014 och haft teman m.ed 
externa fllreläsare om kost, laganda, föreningskunskap 
samt Akut hjälp och HLR. Vid träffarna har det deltagit i 
snitt 12 ungdomar. Under 2014 har boendet i samarbete: 
med projektet besökt aktivitetshuset Tegelbruket i Örebro 
fllr att festa på oiika idrotter soni finns där. 

Vid ett av mötena informerade en basketllirening om dc~ras 
verksamhet. Det resulterade i "prova på aktiviteter". 

Friluftsfrämjandet ordnade prova på verksamhet med 
skidåkning. 

Genom projektet har boendet skapat kontakt med IFK 
Kumla fotboll så att ungdomarna kan spela fotboll. 

NÄTVERKSTRÄFFAR FÖR FRITIDSANSVARIGA I LAXÅ 
Projektet har varit i den nätverksgrupp som skapats ffir 
fritidsansvariga på respek~ive boende. I gruppen sitter 
också en tjänsteman från kommunen ocli projektledaren 
ffir projektet. Syftet med nätverksgruppen var att dra nytta 
av varandras id~er och erfarenheter om ffireningslivet 01;h 
fri tidsaktiviteter. · 

Det genomllirdes en simskola under sommaren 2014. En 
uppskattad aktivitet där 25 ungdomar deltcig. En ilknande 
utbildning planeras ffir 2015 i samarbete med en ffirening 
från Kumla. 

Gruppen ansåg att det är viktigt att ungdomarna får göra 
saker tillsammans. 

Den 6 juni 2014 anordnades en bordtennisturnering till
sammans med den lokala bordtennisffireningen på initiativ 
från en ungdom på boende. 

Nätverks gruppen jobbade under hösten 2014 tillsammanis 
med en lokal fotbollsffirening ffir att genomllira fotbolls
aktiviteter med inslag av utbildning i teambuilding. En 
tilltänkt ledare llir gruppen är finns och ställer sig positiv 
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till fortsatt samarbete. 

Förhoppningen är att nätverket fortsätter träffas tillsam
mans med tjänsteman från Laxå kommun ffir att hitta 
utvecklande aktiviteter tillsammans även efter projektets 
avslut. 

FÖRENINGSKUNSKAP PÅ RESPEKTIVE BOENDE 
Projektets mål var att genomftlra utbildning i ffiren
ingskunskap på respektive boende med ungdo_mar och 
personal. Ordinarie utJ.,ildningsupplägg 11npass_a.des tor 
målgruppen och kan användas i framtiden ftlr liknande 
insatser. Tota!t har ca 90 personer tagit del av utbiidni.ngen 
och fått en ~kad ftlrståelse ru~ hur ffireningslivet ser. ut och 
rungerar i Sverige. Häftet "Idrott en bra sta~t i 'livet" har 
nyttjats. f{äfte't är fra~tåget av Rik:si<lrotts'förbm1dct QCh 
finns på 9 språk. · · 

KOMMUNTRÄFF LAXÅ. INTEGRATIONSTEMA 
Syftet med träffen var att samla ffireningar och informera 
om projektet samt samla erfarenheter. Föreninga~a fick 
diskutera vilken erfarenhet de har !IV integration i silJ för
ening och hur de skulle kunna vara ett stöd ffir målgrup
pen. Fotbollen hade flest e11sa~oi'nmande i verksån'ihet 
La.xå IF delgav sin e!farenhet av målgruppen. 

BASKET I LAXÅ 
Projektet har bidragit till att det startades en basketfören
ing i Laxå {Laxå Basketclub) i september 2014. Initiativet 
att starta en ffirening kom från en person från U~lussen
heten i Laxå. Personalen på Utslussenheten kontaktade 
projektledaren. Under ftlrsta mötet var det 15 personer 
som fick en genomgång. i fllreningskunskap. Projektle
daren har fungerat som processledare vid bildandet av 
fllreningen. Utbildning i IdrottOnline och LOK-stöd 
har genomfllrts. I uppstartsarbefet av ftlreningen var det 
viktigt att alla skulle känna sig välkomna och att det ska 
ske en bra integration i närområdet. En idrottskonsulent 
från SISU Idrottsutbildarna lir nu kopplad till llireningen 
ffir deras fortsatta arbete med utbildning och utveckling. 
Föreningen är idag medlem i Svenska Basketftlrhundet 
och har ett seniorlag som tränar två gånger i veckan med 
15 deltagare och en tränare. 

INTEGRATIONSMÖTE I HÄLLEFORS 
Den 4 april 2013 genomllirdes ett möte med idrottsffiren· 
ingar i Hällefors samt boendet för de ensamkommande. 
Mötets syfte var att ftllja upp llireningsträffen i Hällefors 
som skedde i februari där llireningar fick möjlighet att visa 
intresse ffir att jobba med integrationsfrågor i allmänhet 





och ensamkommande i sy:fillerhet. Det var fem förenjngar 
närvarande; Hallefors löparklubb, Hällefors GF, Hl\1-
iefors AIF - Fotboll, Hällefors Ishockey klubb, Hällefors 
bandyklubb. Övriga som var med under mötet var SFI i 
Hllllefors, Hällefors kommun, SISU Idrottsutbildarna och 
Örebro lijns idrottsförbund. R~ultatet blev att Häll1efors 
Ishockeyklubb startade ett Idrottslyftsprojekt med syfte 
att ungdomarna från boendet i Hällefors skulle få te:sta på 
ishockey. En ny kampsportklubb startades utifrån id~er 
från mötet. 

NY KAMPSPORTKLUBB I HÄLLEFORS 
Genom projektet har det startats en ny kampsportsklubb 
i Hällefors. De drivande krafterna är personalen och 
ungdomarna på boendet i HliIJefors. Flera av de ensam
kommande har genom föreningen valt att engagera :sig 
som ledare. Projektledaren har varit med i processen med 
fllreningskunskap samt sqm bollplank i föreningsfrågor. 
SISU Idrottsutbildarna har ett samarbete med föreningen 
i utbildning och utvecklingsfrågor. En viktig värdering i 
fllreningen är att ALLA är välkomna och ett tydligt fokus 
ligger på att bra integration ska ske. I dagsläget trämir de 
tre gånger i veckan med ca 15 personer på varje träning. 
Styrelsen har gjort studiebesök i Örebro Karateförening 
för att fA inspiration och hjälp i deras arbete. 

IDROTTSLYFTSPROJEKT I HÄLLEFORS JK 
Hällefors Ishockeyklubb har sökt ldrottslyftsmedel i syfte 
att ensamkomma~de ska få möjlighet att prova på sporten 
samt komma in föreningen. Målet l!r att alla på boendet 
i Hällefors ska prova p~ (cå 15st). Idrottslyftprojekte_t 
fortlöper under 2015 och Hällefors iK. lir måna om at:t 
ungdomarna ska komma in i föreningen på ett bra sältt. 
Flera ungdomar är nu med i föreningen. 

BERGSGÅRDEN I SAMARBETE MED KOPPARBERGS BK 
Boendet BergsgArden har öpskat ett samarbete med 
Kopparbergs BK för att få in ungdomarna i föreningen 
och då primärt i fotbollssektionen. Kopparbergs BK har 
tidigare inte haft möjlighet att ta emot då det krävt mycket 
resurser, framförallt pga att det varit problem på boendet. 
Genom projektet har nya samtai förts mellan förenipgen 
och boendet vilket öppnat för nya försök till samarbette. 
Mme med Kopparbergs BK tillsammans med ungdomar 
och personal· från boendet har genomförts. På denna 1trllff 
infonnerade klubben om deras riktlinjer och att ungdo
marna var välkomnå ner på träning. Det finns i ~agsfäget 
inte ett befintligt lag i ungdomårnas ålder. 

INFORMATION OCH WORKSHOP OM SVENSK IDROTT I UUSNARBERG 
Föl' att öka kunskapen och förståelsen om föreningslivet 
genomfördes en träff kring svensk idrott; organisation, 
struktur och ilireningskunskap. 15 personer från boendet 
deltog. 
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FÖRELÄSNING OM KULTURKOMPETENS I LINDESBERG 
Jonas Nyström från Rädda barnen gästade förs~lirigs
hemmet i Lindesberg under en förmiddag och b~rättäde 
om sina erfarenheter av olika kulturmöten, biand .åi:lilai 
från sin tid inom FN-ilirbundet. Ett fyrtiotal delt!lgare från 
större delen av länet, med koppling till ini\lsratiq~ i sin 
tjänst eller in.om föreningslivet, närvarade. Joriäs flSrde 
bland annat fram att vår bild av verkligheten ·uppfattas ge
nom vAr kulturella bakgrund och att det kf!nske inte älltid 
går att rå ilir, utan snarare har skapats utifrån den kont~xt 
vi fostrats i. 

KONFERENSDAG I FITTJA PÅ TEMAT "INTEGRATION OCH RASISM" 
Vi bjöd in fotbollsföreningar från distriktet ~ilm~ aila 
boenden, kommuntjäf!stemän och politilc~i' fi?r_ llft _delti,. 
på en konferens oin "Fotbollens nya mål; s~~ial inJc(u_de
ring". Ny spelplan för kommunerna var i fokus såmt_hur 
fotbollsklubbar tillsammans kan motverka rasism och. 
verka för social inkludering. En person från Nora ko~
mun och en förening från länet deltog tillsanimaiis med 
projektledaren. 

PLATTFORMEN I NORRA LÄNSDELEN 
Utifrån ett behov av iedarutbildning inom i4fotten i _norra 
iänsdelen genomfördes 2013 Plattformen i°Häll~~ors d~r 
två boenden i norra lllnsdeien var inbjudna. Projektet' 
stöttade med fritt deltagande. 16 ungdomår ~elfog ?Ch 
sammanlagt var det 22 personer på utbildnlnien: :9oeil_· 
den har varit involverade och diskussioner har förts o·m .. 
ungdomarnas roll och uppdraget soin ledar~ irtom i_drotten. 
Några av ungdomarna l!r idrottsledare idag. : 

NITT BOENDE DALGÅRDEN IGfflORP) 
Under 2014 blev det klart att det skulle start~s· ett.boende 
i Gyttorp och projektet kopplades in för att :t,islA. me<(· · · : 
erfarenhet utifrAn fdtidsaktiviteter och förenings!iv. Nlli' 
boendet startade genomfördes ett möte med pers.Qrialen för 
att undersöka önskemål om fritidsaktivitetJ:i'. Kotitåkter ti11 
lokala idrottsföreningar har fönnedlas till personalen 9.ch _. 
Nora Pershyttan BK samt Nora Basketförening hår varit 
pA besök på boendet. · · 

NITT BOENDE VÅGEN (WEDEVÅG) . 
2014 blev det klart att det skulle startas ett boende i Ved
evåg och projektet kopplades in för att bi.~tå ~ed erf~te_n
het. 

FÖRENINGSINFORMATION PÅ BOENDET VÅGEN I WEOEVÄG 
Tillsammans med Anton Olofsson från Örebro läns 
Idrottsilirbund genomfördes ett husmöte 1i Vågen·- det 
nyöppnade boendet för ensamkommande i Vedevåg. 
Projektet har utbildat sju nyanlända via tolk om hur fören
ingslivet i Sverige lir uppbyggt och fungerar. Ungdomarna 
fick själva prova på att bilda en styrelse, där de genom 
omröstning fick utse ordförande, sekreterare och kassör. 



BOENDET I WEDEVÅG I SAMARBETE MED TRE FOTBOLLSFÖRENINGAR 
Projektet har bidragit till att tre lokala fotbollsföreningar 
är intresserade av ett samarbete med boendet. Ett möte 
kommer ske i början av 2015. 

PLATTFORMEN I ÖREBRO 
Under 2013 och 2014 har det genomförts åtta ledanttbild-
ningar ''Plattformen" i Örebro där 24 ensamkommande 
deltagit. Utbildningarna har varit öppna för alla vilket 
bidragit till en blandning av nationaliteter och erfarenheter 
som skapat bra diskussioner. 

Efter utbildningen flSrdes samtal om vilken idrott ung
domarna önskade vara ledare för samt hur utbildningen 
kändes, bland annat diskuterades frågor så som; 

Hur vill Jag bli mo/lagen I en flirening, Vad är viktigt for 
att jag ska känna mig trygg I enflirening samt vilkaforde
lmfmns med att vara med i en idrottsflirening. 

Boendetjobbade sedan tilisamm_ans ~ed projektledaren 
fbr 11tt fä ungdomarna.in i befintliga föreningar där de kän-
ner trygghet. · 

AKUT HJÄLP OCH HLR I ÖREBRO 
Under våren 2013 och 2014 geµomfördes åtta utbildnjngar 
i Akut l.ljäJp och 1-U,ll. l ~ ungdomar 4ar deltagit i utpild
ningama. l)tbildni.Qgaina har varit öppnij för alla vilket 
bidragit _till eµ b~~ndning av nation~liteter och erfarenheter 
som skapat diskussioner. 

FOTBOLLSSAMMANDRAG I ÖREBRD LÄN oc~ KARLSKOGA 
Tre fllreningar på tre olika plat~er i länet (Hällefors, 
Örebro, Karlskoga) genomfllrde u~der sommaren 2013 
sanunan4rag i fotb_oll för boenden i länet me<l°p.ositivt 
resultat. i Örebro var ~et 9 lag som deltog, i Hällefors 5 
lag och i Karlskoga 7. Varje lag hade personal med som 
lagledare.-

PROVA PÅ RACKETIDROTIERNA 
Den 14 a·ugusti 2Ql3 genomfllrdes en prova på dag med 
racketidrotterna (tennis, badminton, squash och bordten
nis). Dagen genoh1fllrdes med flera deltag!lre från län·et. 

NITT LAG I KFUM ÖREBRO VOLLEYBOLL 
Örebro Volley har startat ett nytt herrlag. 11 spelare från 
boenden i Örebro är spelare i laget. 

ÖREBRO SIMALLIANS 
Projektet har bidragit till att två ungdomar som är kopp
lade till Utslussenehet i Örebro har blivit involverade i 
Örebro Simallians som simskolärare och vlll vidareutbilda 
sig inom simning. Dessa ungdomar har dessutom gått 
utbildningen "Plattformen". 
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FÖRELÄSNING SOMALIA BANDY I ÖREBRO 
Patrik Andersson, initiativtagare till Somalias bandylands
lag från Borlänge, gästade Örebro tillsammans med en 
spelare i slutet på augusti för att berätta om det integra· 
tionsprojekt som pågått i Borlänge. Kvällen arrangerades i 
samverkan med Örebro kommun och fllreningar bjöds in. 
Totalt närvarade ett femtiotal personer. 

ÖSK SÖDER FOlBOLL 
De ensamkommande som är intresserade av att spela 
fotboll i Örebro.har ibland haft svArt att komma med i ett 
fotbollslag. Projektet tillsammans med boenden i Örebro 
har startat samtal med Örebro SK Söder för att lösa hur de 
skulle kunna delta i deras verksamhet. Processen att hitta 
samarbete är igång och n!lsta steg !lr att tränaren träffar 
ungdomarna ilir att skapa sig en uppfattning om deras 
förväntningar. Planen är att de skall delta när utesäsongen 
startar 2015. 

KFUM ÖREBRO FRISBEE I SAMARBETE MED BOENDET PIONJÄREN 
KFUM Örebro frisbee genomfiSrde under sommaren 2014 
en prova på ·aktiviiet med ungdomarna pA Pionjären i 
Örebro. 

DOMARUlBILD.NING FOTBOLL 
Projektet har varit involv~rade i att utbilda fotbollsdomare 
vilket gener~rat nya domare i !,Me Örebro, Hällefors samt 
Kopparberg. Ungdomarna har gått utbildning genom Öre
bro lät)~ fotbollsfö_rbund. 

GTU 11 ÖREB~O 
Två tmg~oniar gick ut~ild!)inien ".Plattformen" och !lr 
nu aktµella att gA Gntndtränarutbildningen l som SISU 
Idrottsutbildama genomför. Det är nästa steg för att ut
veckla sitt personliga ledarskap. 

TEGELBRUKET 
Tegelbruket är ett allaktivitetshus soin beskrivs: 

Vi skapar möten mellan människor för vi vet att alla 
kan lilra av alla. 
Vi ~r en ilireöingsdriven mötesplats som genomsyrar 
av <_iehiktighet (?Ch in_flytande. 
Vi bygge~ självkänsla, engagem~ng och utveckling 
och utgår från människors lust och intressen. 
Vi lyssnar in vår omvärld och möter människors 
behov. 

Projektets mål var att skapa ett långsiktigt samarbete mel
lan Tegelbruket och boenden för ensamkommande. Många 
från boenden har besökt Tegelbruket och fått information 
samt rundvandring i lokalerna. Tegelbruket har också 
erbjudit prova på aktiviteter. Tegelbruket har en ansvarig 
för kontakten med ensamkommande i Örebro län. 



... 

ANALYS AV MÅLUPPFYLL.NAD 

MÄL: Föreningar ska rekrytera 50 nya medlemmar ifrån 
målgruppen som ledare eller aktiva. 

RESULTAT: Det finns idag ingen exakt siffra men utifrån 
kontakterna i fllreningslivet och genomfllrda insatser 
uppskattar vi att fler än 50 personer idag är involverade 
enligt målet. 

IDENTIFIERAT: 
Kostnaden kan vara ett hinder då det är dyrt med 
medlemsavgift och utrustning. 
Vikten av goda och duktiga ledare som kan ta emot i 
fllreningslivet har identifierats. Potentiella ledare är 
de ungdomar som gått ledarutbildningen Plattfonnen. 
De har god kunskap om målgruppen och unde:r ut
bildningen visade det sig att de har mycket värdefull 
kunskap med sig från sitt hemland i någon idrott och 
ofta som ledare. 
En framgångsfaktor är att det finns en eller flera per
soner som kan verka som faddrar. 
Vi har sett att det k:rävs ett nära samarbete med bo
endet och ilireningen då det skapar en förståelse ftlr 
varandras verksamheter. 
Viktigt är att inte bara jobba med idrottsftlreninigar då 
det finns andra intressen hos målgruppen. 
Projektledarens samordnande roll har också visat sig 
vara viktig fllr kommunikationen mellan de olika 
parterna. 

MÅL: 15 idrottsfllreningar och andra organisationer ska 
engageras och involveras i projektet. 

RESULTAT: Under projekttiden har 25 foreningar deltagit i 
projektet på olika sätt. Dels genom närvarande på föreläs· 
ningar eller seminarium men också genom möten för att 
bemöta målgruppen. Det har startats två nya idrottsfören
ingar, Kampsportklubb i Hällefors samt Laxå Basketclub. 
Två ftireningar har sökt idrottslyftsmedel fllr att möjlig
göra prova på aktiviteter för målgruppen. 

IDENTIFIERAT: 
Det gäller att stärka de foreningar som redan har ett 
samarbete med boenden fllr att bibehålla god kvalite 
över tid. 
Genom idrottslyftet och prova på aktiviteter får fören
ingarna ett bra stöd från projektet. I de fllreningarna 
har vi också kunnat nyttja våra egna utbildningskon· 
sulenter som ytterligare resurs i arbetet. 
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MÄL: 100 ensamkommande ska erbjudas att testa på nya 
aktiviteter eller idrotter de är intresserade av. 

RESULTAT: Vi har genomflirt prova på aktiviteter inom 
idrotterna; fotboll, volleyboll, ishockey, kampsport, dans, 
basket, skidor och frisbee, bordtennis, tennis, squash och 
badminton och därigenom nått långt fler än 100 deltagare. 

MÅL: 15 fllreningar ska få fllrdjupad utbildning om integra
tion. 

RESULTAT: 25 fllreningar i Örebro län har fått utbildning i 
ämnet. Det handlar om olika forum som fllreningarna har 
deltagit i såsom idrottslyftsprojekt, seminarium, fllreläs
ningar, möten och lärgrupper. 

IDENTIFIERAT: 
Den bästa lärdomen om ftlreningslivet är när ungdo· 
marna kommer in i fllreningar. Det har självklart varit 
ett värde att prata om fllreningslivet men den bästa 
lärdomen får de när de blir medlemmar i ftlreningen 
Det är ett värde i att ha god kontakt med boendet fllr 
ensamkommande fllr fllreningen då personalen besit
ter mycket kunskap. 

MÅL: 30 ungdomar ska genomgå ledarutbildningen Platt
fonnen. 

RESULTAT: 41 stycken ungdomar har gått utbildningen. Den 
har genomilirts i Örebro och Hällefors. Majoriteten av 
ungdomarna har varit mycket positiva till utbildningen 
och hälften av dem är på väg eller har redan blivit ledare. 

IDENTIFIERAT: Utmaningen har varit alt ftlrankra hos per
sonalen som träffar dem varje dag och kan hjälpa till att 
arbeta långsiktigt med den kunskap som ungdomarna tagit 
till sig. De ungdomarna som·har gått utbildningen·har- · 
varit väldigt nöjda och hälften har fAtt ledaruppdrag. 



MÅL: Föreningskunskap ska erbjudas personal och ensam
kommande på boenden. 

RESULTAT: Vi har genomfört utbildning i föreningskunskap 
på åtta av boenden i !linet och nått 90 personer. Materialet 
"Idrott - en bra sta~ i livd' har varit god hjälp då den 
6nns i olika språk och skapar diskus~ioner. 

IDENTIFIERAT: 
När personal och ungdomar är med samtidigt har det 
fungerat bättre då personalen kan fylla i när det är 
något som llr oklart. 

MÅL: Skapa långsiktiga samverkansformer mellan lokala 
foreningslivet och boenden för ensamkommande flykting
de ensamkommande och ungdomar. 

RESULTAT: Efter projektet tar varje kommunteam i SISU 
Idrottsutbildama och Örebro lllns Idrottsf!lrbund över 
konta~ten. Projektledaren har funnits med i en grupp på 
lllnss_tyrels~n för e!}san)kommande, idrotten kommer fort
satt finnas representerad. Idrottskonsulentema kommer ha 
fortsatt ans.var o~h kontakt med de nybildade ftireningama 
samt de föreningar som tagit emot många nya medlemmar. 

IDENTIFIERAT: Återigen kan vi se att personalen på boen
dena llr nyckelpersoner och en god kontakt med de lokala 
foreningslivet. 



FOKUSINTERJUER MED PERSONAL PÅ BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR 

KONTAKTSKAPANDE 
Samtliga intervjuade säger att projektet upplevts som 
positivt, både som en drivkraft framåt, bollplank och 
kunskapsstöd. Personalen på boenden fbr ungdomar och 
utslussverksamheten har fått stor hjillp med att knyta 
kontakter i ffireningslivet. Detta genom iltt projektledaren 
har l)aft möten tillsammans med fbreningar och boende
personal samt genom att projektledaren har sökt kontåkt å 
deras vägnar och även silkt ipfonnation om va~ som krävs 
fbr il_tt satnmanllira ungdomar med den specifika idrott/ 
trl!ningsgrupp de är intresserade av .. 

"Sen tycker jag att vi har kommit iväg på saker. Vi 
har varit p!i Tegelbruket och det var ju via Davids 
kontakter." 

UTBILDNINGSINSATSER 
Via projektet har ungdomar fått möjligheten att gå 
olika idrottsinriktade utbildningar. Exempelvis domamt
bildningar och led_arutbildningen plattformen. De utbild
ningarna lir öppna utbildningar som även personer utanfbr 
boenden deltar vid. Dessa har uppskattats och i vissa 
fall lett till att ungdomar har blivit aktiva inom idrotten .. 
Projektleda~en har även hållit i miniutbildningar på olika 
teman. Bland a1µ1at i fbreningskunskap, laganda. E~tema 
föreläsare har ock~å tålat om kost vid flertalet tillflillen. 
Atia utbildningar har personalen sett som positiva oc;h 
som ett steg i rätt riktning. 

"Vi har haflforeningslära här, sen har ett gäng häri
fr!in gått med och startat en egenförening och det 
finns flera p(t gång. Så d~t är de vtildigt intresserad 
av, att flJrsiå vad det innebcir att vara i en jorening. " 

KUNSKAPSKÄLLA 
I vissa fall har personalen själva föreningserfarenhet och 
föreningskontakter, men inte alltid. Där har projektet och 
projektledaren varit stort stöd. Vem ska man tala med? 
hur vet ma·n vilka llireningar och idrotter som finns? hur 
tänker en filrening/ fbreningsledare? 

"att viflJrstår lite mer. Att det Inte är bara att rullar 
tummarna såflyter det på. Man har fått lite fler 
in/altsvinkla,; alt det.finns" 

VAD SAKNAS 
Alla ungdomar är unika, de har olika bakgrunder och de 
har oiika drömmar och intressen. Det finns ingen paket
lösning. Det personalen kan se som en återkommande 
stoppkloss är just fllreningskunskap~n. De skrivna och 
oskrivn_a reglerna som finns i det svenska llirenil}gslivet 
behöver de fte~ta ungdo111ar få mer lcunskap om. D~tta fllr 
att de ska veta vad de kan förvänta sig när de sök~r sig 
till ett lag/ filrenin8f fräningsgrupp, men även för a:tt ~e 
ska veta vad som filrväntas av dem. Den kunskapen kan 
man få via information men det bästa att ungdomarna får 
uppleva den enligt personalen. 

''Allt som kommer utifrån är värdefullt for de här 
ung- domai·na. Men man kan inte bara prata. Utan 
det mest värdeftilla är när de själva/år personlig 
eifarenhet av joreningslivet, allt kan inte fork/aras 
om man inte har ipplevt det. Det beror ju också 
på ungdomarna, de fungerar Ju på olika sätt. Vissa 
behöver ippleva och andra är mer teoretiska. " 

SVÅRT ATT PLATSA 
Många ungdomar har varit och är intre~serade av fotboll. I 
den sporten så som många andra är det konkurrens om att 
få vara med och spela matcher och i vissa fall om att ens 
få vara med och träna. Det lir svårt att som tonåring börja 
med en sport. Det saknas ett bredd-tänk i många idrotter 
vilket sätter stopp för den som vill börja lite seriare i livet. 

"Det vi märker är att det är svårt att komma in i en 
joren- ing, men är man mellan 18-21 kanske man 
inte kan kliva in i vilken forening som helst. " 
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FOKUSINTERJUER MED UNGDOMAR PÅ BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE 
BARN & UNGDOMAR 

Ungdomarna upplever att boendepersonalen har infor
merat dem om vad de kan göra på fritiden och att de 
uppmuntrar dem till att delta vid fritidsaktiviteter. De får 
ibland hjälp med skjuts till aktiviteter och har fästa tider i 
idrottshallar genom boendet i samverkan med kommunen. 
De fästa halltideina verkar locka en del av ungdomarna, 
men långt ifrån alla är intresserade. I ett av samtalen 
framkommer det att antalet aktiviteter som det boendet 
anordnar har minskat det senaste året, något de inte ser 
som positivt. 

"V, hade tre andra turneringar.förra sommaren. 
Men jag vet inte,Jag harjrågat dom mycket men jag 
har intefå_tt nått sv~r. "/U~gdom 

Även tider i idrottshall har skurits ned. Ungdomarna 
själva tog då upp frågan på ett husmöte filr att få mer tider 
igen, nå~o~ som delvisuppfylldes. 

"Förut hade vi två timmar tis(jagar och tre timmar 
lärda- gq1; sedan.fick vi bara en timme på tisdagar 
och två på lö_rdaga,: Vi pratade med c~efen oc_hfic_k 
två timmar och två tim.mar. V, mfssar en" /Uµ,g~om 

Önskemål fanns om att få ytterligare tider i hallen filr att 
utöva en annan sport än fotboll, de ~ek dock inget gehör. 

"Vi har frdgat och de har sagt nej, vi har bara två 
timmar och det lir fotboll. "/Ungdom 

Å ven de personer som är god man till ungdomarna är bra 
kontakter ut i förenings- och fritidslivet tillsammans med 
boendepersonalen. Den kontakten är något som bör stöttas 
i fortsättningen. 

BRIST PÅ TID. NÄRHET OCH PLATS 
Från fler(I av ungdomarna vi har pratat med upplever av
ståndet till aktiviteterna som ett hinder. Att den idrott som 
de vill utföra inte finns i närområdet och då resulterar i att 
de prioriterar bort den. 

"Min tid det htir året.för mig är det avgörande 
år. Jag måste /lisa mycket om jag ska kunna /lisa 
program. Då hinner jag inte åka till Örebro. Det tar 
lång tid, och jag har inte mycket tid. " /Ungdom 
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Om aktiviteten hade funnits riärmare hade de kunnat fort-

sätta med den. För en person är det till och med aktuellt 
att filrsöka starta upp en träningsgrupp/ llirening filr att 
kuruta genomföra träningen pä närmare håll. 

INTEGRATION 
Bland de ungdomar som är aktiva i olika aktiviteter verkar 
själva integrationen fungera på olika sätt. En upplever det 
som att träningarna är väldigt uppdelad beroende på om 
man är av ~vensk härkomst eller inte. 

"Nlir vi trlinar ihop, jag mest lir med dom som lir 
i1Jvand- rare. De som ä,: svenskar är mest med var
andra, men vi pratar inte sd mycket, vi är inte nära 
varandra. De som känner varandra är med varan
dra" /Ungdom 

En al)Jlan s~ger att d~n fått nya vänner via sin idrott, som 
denna har kontakt med primärt via facebook. En annan 
säger att ben har fått nya vänner som hen träffar utanför 
idrotten. 

De ungdomar som har sökt sig till mer individuella idrot
ter tyc~s ha.hat'\ det lättare att hitta sin plats och blivit 
välkomnade. 

OBESVARADE FRÅGOR 
I flera av våra samtal har vi ~tt frågor. Frågor 
som vi inte vet hur länge de har funderat på dem, eller om 
de fått något svar om vi inte dykt upp. Frågorna gällde 
blånd annat om vi visste om kommunen hade ett fotbolls
lag filr ungdomar i dennes ålder, vem man 
skuile kontakta om man ville bli ledare eller domare, Hur 
man ska göra för att starta en förening och hur man då f'Ar 
tag pä utrustning. Vem man ska prata med för att fA veta 
vad som händer i kommunen samt vem man ska prata 
med rur att fA hjälp. Även om de besitter mycket kunskap 
själva, får bra hjälp från boendepersonal eller fått informa
tion från SFI, så finns det fortfarande behov av ytterligare 
kunskap och stöttning. 



FRAMTIDSIDEN 
FORTSÄTININGSFAS I ORDINARIE VERKSAMHET: 

Varje J(ommunteam i länsidrotten har målgruppen som en del av arbetet och gör en plan för att på bästa sätt stötta . 
ensamkommande. A~svaret ligger även hos respektive boende att hitta viktiga del!lr för al\ komma iµ i fllrenings
livet. Detta kommuniceras med respektive samordnare från länsidrotten för att dra nytta av varandra. Boenden har 
en person på länsidrotten som de kan vända sig till för att ha en väg in fllr fllreningsfrågor och utbildninga_r. Länet~ 
samordnare från länsidrotten stämmer av med respektive boende 1 eller 2 gånger per år om antal föreningsa1<tiva 
och utbildningsbehovet. 

SIS_U Idrottsutbildamas ledarutbild1'ingar Plattformen och GTU skickas ut till länets boenden för ensamkonunande 
de ensamkomll'\ande när de a~ord.~as. Tidigare har projektmedel kunnat användas fllr att täcka deltagaravgifter, 
men i framtiden saknas den möjligheten. Eventuellt kan Idrottslyftsmedel användas för att subventionera eller täcka 
del!agaravgiften för detta. 

Ledningen på länsidrotten träffar ansvarig för f:nsamkommande i Örebro för att diskutera roller och ansvar i fort
sättn'ingsarbetet. 

Målgruppen prioriteras fllr ldrottslyftet. 

Idrottskonsulenter på SISU Idrottsutbildama är ett stöd i utbildning och utvecklingsfrågor för de fllreningar som är 
nystartade.; Jdrottskonsulenter ska även ha kunskap om m11lgmppen för sammankoppling 1not flireningslivet. 

Frågan om ensamkommande de ensamkomman1des deltagande i fllreningslivet ska fortsätta lyftas vid kommunernas 
föreningstr!lffär som länsidrotten tillsammans med respektive kommun anordnar. 

Slutrapporten bör spridas till samtliga intressenter. 
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SLUTORD 
Vi har under projektets tid upplevt att ensamkommande ökar i Sverige och detta projekt har varit en del i att få ungdo
marna aktiva inom föreningslivet. Nl!r projektet avslutas är min mening att varje part måste ta sitt ansvar för att skapa 
en meningsfull och aktiv fritid för dessa barn och ungdomar. Det gäller SISU Idrottsutbildama/Örebro läns Idrottsför
bund, respektive boende med personal, kommun och fö1ret1ingslivet. 

Det har varit stort värde i att ha en dialog med boendets personal och med detta vill jag tacka personal som jag har haft 
kontakt med. Utan er skulle aktiviteterna inte varit möjliiga. N~1 när projektet avs.lutas fiIU1s det flera saker som jag tror 
och önsk.ar kommer leva kvar, några exempel är Laxå Basketclub, Kampsport l H!lllefors, ett bra samarbete med fot
bollsföreningen i Kumla, ledare som har utbildat sig via Plattfonnen och verkar som ledare i Örebro län, fri!idsnätverk 
för boenden I Laxå. 

Jag vill även tacka alla fantastiska ungdomar som jag trlliffat. Ni är värdefulla för idrottens utveckling. 

Slu.tligen, De fl)reningar som va.rit involverade har gjort en insats för att dessa ungdomar ska få en meningsfull aktiv 
fritid, ett sto11 taclc till erl Ni har deltagit och bidragit geinom aktivitetei·, möten; samtal och· utbildningar. Ni har varit 
kreativa och utvecklat er verksamhet! . . . . 

Tack I 
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DAVID FAST 
david.fast@sisuorebro.t.se 
SISU ldrottsutbildarna 
019-17 55 00 
www.sisuidrottsutbildama.se 
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