
Anteckningar Mobil nätverksträff 150929 
 
Närvarande: Lisbeth Waldermansson, Petra Jönsson, Jeton Qerimaj, Susanne Lindqvist, 
Konstantia Karagiannaki, Jenny Blackmore, Mona Svendsen, Martin Rimby, Eva Lena 
Henningsson, Angelica Spang och Sara Lesch 
Plats: Nolltrefem Halmstad 
Tid: 9:30-12:30 
 
Susanne hälsar välkomna till Halmstad! 
 
Runda där styrkor, goda exempel presenterades. Även lista de största utmaningarna.  
Goda exempel: 
Halmstad 
Ungdomarna har fått tänka ”out of the box” eftersom man inte har någon färdig fix plats. Stor 
maskeradbal- med hemlig twist. 14/11 på Nolltrefem. Workshop inför balen, med att göra 
masker. Susanne berättar att hon bara jobbar som coach och att ungdomarna är självgående.  
Tjejfotboll/nattfotbollsturnering bara för tjejer på påsklovet. Fixade allt praktiskt. Fritidsledare 
satt bara i sekretariatet., eftersom de ville spela själva. De inte ville vara med hela vägen ut 
eftersom de också vill delta i arret, svårighet sedan att de inte är med hela vägen.  
Grupperna hittade fritidsledarna i skolan där man är regelbundet. 
Svårighet också hur når vi dem? Ibland finns ingen bra mötesplats på skolan? 
Varit med på teambildning inför terminsstart och även på föräldramöte. Inklusive alla sexor på 
Laxön, teambildning uppstartsdag. Bra att träffa sexorna och skapa relationer med ungdomar och 
lärare. 1 dag /veckan på de 3 olika skolorna.  
Har ett grundschema, men är flexibla och kan byta kväll etc. Får dock ett nytt digitalt system 
(Heroma) nu som kan bli en utmaning.  
 
Goda exempel: 
Varberg 
En tältbuss som väcker uppmärksamhet som man kan ställa i skolkorridoren som man kan gå in i. 
Köpt hos  Partykungen..  Graffittipennor, en leksaksapparat ”fiska upp gosedjur” fast med godis..  
Goda relationer med en skola, kommit på APT, vara med på deras hemsida.  

  
Ponnymupparna, grupp som är intresserade av hästar. Bakat, sålt kakor osv samlat pengar för att 
gå på horseshow. Duktiga driver in pengar och är aktiva. Entreprenörer. Väldigt mobila, nya 
mötesplatser hela tiden. Tjänade pengar finns hemma i en ask.  
Utmaningar: ”Konkurrens” om ungdomarna i förhållande till skolan. Tillgänglighet, många grupper 



resulterar i en ökad behov. Hålla uppe kontakten, påverkar privatlivet att alltid vara tillgänglig. 
Nyanlända som finns ute i semesterbyar, ligger väldigt off, dåligt med förbindelser. Nyanlända får 
åka med skolbuss, samordnaren skickar med en lista så att de kan åka med bussen ifall de skall 
på en projektträff. Utmaningar; långa distanser och tillgänglighet. Man vill satsa på landsbygd   
 
Tips Varberg; Move about ett bilbokningssystem där man får ett sms och bilen låses via 
bokningscentralen. Ökar tillgängligheten.  Också att kunna koppla in föreningslivet i samverkan, 
korsa verksamheten. 
  
Goda exempel: 
Falkenberg 
Jobbar inte mobilt, men jobbar lite i smyg. 
Tjejmässan började med en ungdom sedan kom det med ungdomar från hela kommunen, även 
från Halmstad. Gruppen var från olika områden så är det svårt att träffas på en plats. 
Fotbollsgrupp åka till England och titta på fotboll, delmål Stockholm kolla på fotboll. Men orkade 
inte hela vägen. Tycker det är svårt att vi skall kräva allt av ungdomarna, vill hjälpa ungdomarna.  
Vi noterar att det är viktigt at jobba med att synliggöra ungdomarnas icke-formella lärande när 
ungdomarna tycker att skolan tar mycket tid/engagemang. Vad vi kan erbjuda är det icke-
formella lärandet och att det kan vara en drivkraft. 
 
Jämför budgetsystem där ungdomarna kan söka 
Varberg: Rådgivande ungdomsgrupp, chef beslutar 100 tkr, varav de kan söka max 15000 kr 
Halmstad: Man kan söka pengar på Nolltrefem, för att göra projekt på olika ställen. Man får 
pengar insatta på sitt konto och redovisar sina kvitton. Man kan också söka via chef, men inga 
direkta kriterier finns för sökande via chef. 
 
 
Förra träffen föreslogs följande teman för fortsatt diskussion:  
 
Vi körde olika stationer där man diskuterade en fråga och sedan roterade? 

 
• Tillgänglighet - balans i att vara tillgängliga för ungdomarna (schema etc)  
Viktigt att vara flexibel men ändå tänka på personalens förutsättningar. Det måste finnas ett visst 
mått av framförhållning. Viktigt att skilja på privatliv och yrkesroll- Facebook. Visa politiker 
behov av mer personal genom att inte arbeta övertid/för mycket.  
 
• Hur når vi ”alla” i målgruppen (kön, bakgrund, hbtq, ej redan drivna ungdomar, nyanlända mm) 
Jobba med tillgänglighet, synlighet. Genustänk i personalstyrkan, arbeta uppsökande, tänka 
mångfald. Visa sig själv, igenkänning kan göra att du får kontakt med ungdomar. Jobba med 
marknadsföring. Tips- HBT-certifiering för personalen.  
 
• Resurser, hur organiserar vi ekonomi? 
Öronmärkta pengar som i Falkenberg med konto som följer med år efter år. Förening startar 
konto på bank? Vem är ansvarig? Cafékonto viktigt att vem som helst kan ta över ansvaret- 



lättöverskådligt. Vi måste ge kunskap till ungdomar var de kan söka pengar, vi måste bli bättre på 
att ge information om var pengar finns att söka någonstans. Uppmana till försäljning. 
Kommunens ekonomer blir insatta i problemet, det är bara en kompetens hos ekonomerna som 
avgör om det är svårt eller möjligt/enkelt. 
 
• Hur inspirerar vi? 
Visa goda och bra exempel. Ungdomar inspirerar andra ungdomar. Det går! Ta utrymme, var 
lyhörd. Bjuda på sig själv, var dig själv, våga göra fel som vuxen- det är OK! Engagemang- 
återkoppla! Coacha, visa möjligheterna. 
 
• Samverkan - hur, varför och med vilka?  
Skola, föreningar, organisationer. Samma målgrupp, olika kommuner. Andra förvaltningar. Bredda 
kompetens. Dela lokaler leder till effektivisering. Skapa nätverk bland unga och personal. 
Församlingar, Näringsliv. Skapa kontakt med personal med målgrupper i utanförskap, soc 
handläggare, boenden mm. 
 
• Processfokus - tid, att våga misslyckas 
Ungdomarna lär sig saker under processen som får lyftas fram istället. Ny insikt och 
förbättringsmöjligheter genom utvärdering och uppföljning. Mål är inte lika med krav. 
Tidskrävande att ”lappa ihop” Lärorikt att misslyckas visionellt. Misslyckande- positiv lärdom- 
leder ofta till utveckling... ”vad tänka på till nästa gång”? Sluta tänka på kvantitet utan på kvalitet.  
 
Mobil ungdomsverksamhet- det finns en facebook grupp. 
Bra att lägga upp information etc. 
 
Nästa nätverksträff: 15 mars 2016 kl 9:30-12:30 i Varberg  
 
Vi avslutade med en rundvandring i Nolltrefems lokaler. 
 
/SL 


