
Anteckningar Projektkontorsnätverksträff 170309 
Närvarande: Kim Henriksson, Johanna Nygren, Jennifer Yanelli (Mölndal), Pia Andersson, 
Johan Nilsson (Tjörn), Jesper Truelsen, Tobias Yrfors (Mark), Tomas Svensson (Borås), 
Rejan Rashid, Emma Arvidsson, Antonio Perna (Östra Göteborg) Daniel Wölfing (Ale), Sara 
Lesch, Jonas Agdur (KEKS). 
 
 
Mölndal  
Har inget projektkontor just nu på grund av att personalen har fått förändrade uppdrag. 
Personal vill få ut projektkontor på fritidsgårdarna, eftersom lokalerna i Kvarnbyn som legat 
separat inte har fungerat.  
 
Ale  
Daniel och Tommy som tidigare jobbade på Norra Hisingen har implementerat det de tagit 
med sig. De ser nätverket som ett stöd att kunna fortsätta jobba med projektkontorsandan och 
kanske i framtiden kunna öppna projektkontor. 
 
Borås 
Öppnade projektkontor i Norrby till att börja med men öppnade även upp ett projektkontor 
till, men det gjorde att de blev försvagade. Nu har man öppet 17-21 en dag i veckan i Norrby-
huset. I första hand för äldre ungdomar. Ungdomar kan också boka tider.  
Man har tagit emot en hel del volontärer i verksamheten. Men inte kunnat skicka iväg 
ungdomar eftersom dessa kräver mer stöd än man kunnat ge. 
 
Mark 
Projektkontor öppet 3 dagar i veckan ligger i gymnasiet. Jobbar även mobilt 
Ungdomsproducerad mötesplats Fritsla, där man har projektkontor 1 timme i veckan. 
Ett nytt ungdomshus skall byggas i tennishallen bredvid gymnasiet och man funderar på hur 
man skall hanterar projektkontor då.  
 
Tjörn 
Projektkontor är öppet tisdagar kl 16-20 ligger på en av mötesplatserna (Häggvall) för unga 
15-17 år. Ungdomar kan även boka besök. Fungerar bra, engagerade ungdomar. Man har även 
en Motorgård där man jobbar med unga ledare. Man har separerat tjejer och killar, eftersom 
killarna tog över. Ungdomarna har tagit grepp om verksamheten satt regler osv. 
 
Östra Göteborg 
Hade tidigare projektkontor på Bergsjögården. Det fungerade mycket bra, ungdomar gjorde 
mycket projekt, även mellanstadieålder. Personal var dedikerad, men när de slutade föll 
verksamheten. 
 
I Kortedala testade att öppna enbart för projektkontor på måndagar i 2 månader, men det 
resulterade i att man tappade folk i öppen verksamhet och projektkontoret är nu stängt. 
 
Frågor 
Under mötet diskuterades ett antal frågor samt lyftes ett antal frågor att diskutera under 
kommande möten. 
 
Diskussion om målgruppsfrågan; Vi konstaterade att om projektkontoret ligger på en 
fritidsgård så har man också större möjligheter att nå rätt målgrupp.  



 
Fråga: Hur gör man när man blir uppäten av den övrig verksamheten? Hur kan man försvara 
projektkontoren i relation till annan verksamhet? 
 
Grundtanken är att ha ett rum för projektkontor som fungerar samtidigt som fritidsgården har 
öppen verksamhet. Man skall inte vara tvungen att göra projekt. Det skall vara tydligt med 
avsatta resursen. Blir det stökigt i den öppna verksamheten så är det den öppna verksamheten 
som har problem -inte projektkontoret.  
 
Viktigt med dokumentationen och uppföljning för att kunna visa verksamhetens resultat.  
 
Fråga: Olika ekonomisk status på ungdomarna- hur löser man det om man skall göra en resa 
till exempel?  
 
Fråga: Ungdomar som är långt ifrån skolan. Hur kan man nå den målgruppen? 
 
Fråga; Hur når man ut till all personal och förankrar projektkontoren? 
 
Fråga; Hur man undviker att de som redan är drivna och aktiva blir de som dominerar 
verksamheten och utnyttjar resurserna och att man därför att inte har tid/resurser att arbeta 
med de ungdomar som har störst behov – ”de traditionella fritidsgårdsbesökarna”? 
 
 
 
Nästa Projektkontorsnätverksträff 28 september kl 13-15, Bagarns mötesplats, Brahegatan 11, 
Gamlestaden Östra Göteborg 
 
/Antecknat av Sara Lesch 
 
 
 
 
 
 


