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Projekt trygghet på fritidsgårdar
För att skapa relationer och arbeta med värdegrundsarbete och ideologin vår verksamhet står
för är det viktigt att besökarna och medarbetarna är trygga i sin miljö. Trygghet kan upplevas
och tolkas olika beroende på våra individuella erfarenheter och vilka verktyg vi har med
oss. Vi har fysiologiska trygghetsbehov (mat, boende, hälsas osv.) och psykologiska
trygghetsbehov (relationer, säkerhet, kärlek), det vill säga grundläggande trygghetsfaktorer.
Vi hanterar händelser individuellt beroende på våra erfarenheter, stöd, bakgrund och kunskap.
I vårt arbete möter vi ungdomar med olika förutsättningar. Ett grundfundament för att kunna
hantera besökarnas olika behov är att personalen är trygga och säkra inför möten med
besökarna så att de kan skapa relationer i en positiv anda.

Bakgrund
Den 1 maj 2017 ändrades Malmö stads organisation från geografisk indelning med
stadsområdesförvaltningar till fackförvaltningar för att på ett ännu bättre sätt kunna möta
Malmöbornas och stadens framtida behov och utmaningar. Under avdelningen för öppen
fritidsverksamhet finns numera 2 enheter med 20 fritidsgårdar. Med den nya organisationen
kan avdelningen bli starkare och driva gemensamma frågor på ett enat sätt. Det är en stor
uppgift att försöka att förena personal från 20 verksamheter och få dem att jobba mot
gemensamma mål. Kartläggningen i detta trygghetsprojekt är tänkt att underlätta föreningen
av fritidsgårdar i fritidsförvaltningens paraply. Vilket sker genom ett gemensamt sätt att tänka
och arbeta på för att stödja samverkan och ledning, och en gemensam grund för att kunna öka
förmågan att hantera otrygghet.

Mål och syfte
Syftet med rapporten är att ge underlag för fortsatt dialog och beslut för utveckling av ett
hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö. Rapporten ska klargöra vilka rutiner som existerar, hur
de efterlevs och vilka behov personalen upplever att de har vad gäller stöd i det dagliga
arbetet.

Frågeställning
Vilka rutiner finns, används, och är de kända?
Hur ser behoven av tydlig rutin ut?
Hur upplevs trygghetssituationen just nu på olika verksamhetsplatser?
Vilka trygghetsskapande åtgärder efterfrågas?

Metod
Webbenkät
Den primära datainsamlingsmetoden kommer att bestå av en webbenkät. Enkäten kommer att
ligga ute i 2 veckor och respondenterna ska besvara 33 frågor som rör trygghet.

Observationer
En utav nackdelarna med en enkät är att man inte kan gå djupare i ett svar. Enkät tillsammans
med observationer på fritidsgårdarna kan man komma åt personalens tankar och kunskaper
kring trygghet mycket mer grundligt. Iakttagande observation är en av de två grundmetoderna
för observationsstudier. Iakttagande observation innebär att observatören iakttar en händelse
eller ett händelseförlopp utan att göra märkbara intrång i skeendet, och på så sätt undviks bias.
Deltagande observation är den andra grundmetoden för observationsstudier. Deltagande
observation innebär att observatören deltar i ett skeende och kan påverka enskilda händelser.
Valet att vara en iakttagande observatör är särskilt svår i en fritidsgård där både personal och
besökare kräver att undersökaren integrerar sig i olika skeenden. Med denna metod blir
datainsamlingen informell och ytterligare en aspekt är att analysen sker parallellt med
insamlingen av data vilket innebär att deltagande observation är både en datainsamlingsmetod
och ett sätt att analysera data.
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Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning inför projektet bestod av kontakt med olika kommuner runt om i Sverige
för att förhöra sig om hur de arbetar med just trygghet, och om det finns metoder som kan
vara relevanta för Malmö Stads fritidsgårdar. Fritidsgårdar och Mötesplatser i Göteborg,
Stockholm, Örebro, Växjö och Södertälje kontaktades och alla som återkopplade svarade, att
kärnan i ett hållbart trygghetsarbete är ett öppet kommunikativt förhållningsätt och jobba
relationsskapande och förbyggande genom ett tätt samarbete med bland annat skolor, polis
och fältassistenter

Workshop
Medarbetarna får under lösare former diskutera och utformat sju rutiner och två mallar som
kommer vara gemensamma för avdelningen. För att rutinerna ska vara förankrade hos alla
medarbetare måste de utgå från verkliga utmaningar medarbetarna möter i det vardagliga
arbetet. Arbetet med rutinerna ska forma samspelta arbetsgrupper och genom
gruppdiskussioner hittas en struktur i orosanmälningar, kontakt med vårdnadshavare,
avstängningar, poliskontakter mm. Allra viktigast är att ge personalen ett forum där de har
möjlighet att kunna uttala på vilket sätt man vill ha stöd av kolleger när man hamnar i hotfulla
situationer, workshop skapar ett ypperligt tillfälle för sådana diskussioner. De färdiga
rutinerna presenteras för ledningsgrupp för godkännande.

Metoddiskussion
Endast hälften av de anställda besvarade enkäten då en del medarbetare hade semester vid
undersökningstillfället. Svarsfrekvensen är jämnt fördelat och inkluderar svar från alla
områden i Malmö. Jag har haft undersökningens syfte och frågeställningar som ”en röd tråd”
i rapporten. Personalens subjektiva upplevelser har legat till grund för de svar jag har fått.

Nuläget
Trygg på arbetsplatsen

Delvis trygg
38%
Helt trygg
62%

Enligt webbenkäten känner 62% av personalen sig helt trygga på sin arbetsplats, medan
resterande 38% svarar att de känner sig delvis trygga. Ingen medarbetare valde de resterande
två alternativen som var, inte så trygg och otrygg. Den upplevda tryggheten på arbetsplatsen
beror givetvis på vem man är och hur man mår vid frågetillfället. När det gäller andelen som
känner sig delvis trygga sticker personalen i sektion A1, dvs Oxie, Nydala och Lindängen, ut i
statistiken. 1/3 i den kategorin tillhör den sektionen.

Oro för hot och våld i arbetet
10%
20%

70%

Ja, en gång

Ja, flera gånger

Nej
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2017 års medarbetarenkät visar på att det existerar en klar hot och våld problematik på
avdelningen. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet, är en psykisk belastning som
påverkar arbetsmiljön negativt. Webbenkäten och medarbetarenkäten åskådliggör ungefär
samma siffror vad gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen. Ungefär samma andel som
känner sig delvis trygg enligt webbenkäten känner oro för våld och hot.

Trygg till och från arbetsplatsen

Delvis trygg
31%

Helt trygg
69%

Lite högre antal dvs 69% känner att de är trygga till och från arbetsplatsen 31% svarar delvis
trygga, ingen valde resterande två alternativ, inte så trygga och otrygga. Vid ett besök berättar
en nyanställd att hen tycker att det är otryggt att kvällstid passera grupper med ungdomar som
uppehåller sig i närheten av fritidsgården. Extra obekvämt blir det de tillfällen då man var den
som hade avvisat samma ungdomar tidigare under kvällen. Denna problematik har gett
upphov till rutinen trygghetsskapande åtgärder: varning, avvisning och återintroduktion av
besökare. Med rätt tillvägagångsätt och tydlig dialog med avvisade ungdomar slipper man
känna obehag vid hemgång. Lågaffektivt bemötande och respektfull ton i samtalet avgör
riktningen på den fortsatta kontakten med besökarna.

Trygg närmiljö

Nej
53%

Ja
47%

Enligt personal kan ungdomar uppleva viss otrygghet när de befinner sig i fritidsgårdens
närmiljö. En naturlig följdfråga blir då att ta reda vad som orsakar den upplevda otryggheten
bland ungdomarna, och där anser 48% av personalen att obehöriga orsakar den upplevda
otryggheten på fritidsgården. 27% anser det är ”besökare som inte vill vara på fritidsgård för
fritidsgårdens skull, utan kommer för att göra kaos eller kriminella saker”. En bidragande
orsak enligt enkätsvaren är att fritidsgårdarna ligger för det mesta i avskärmade områden, där
det inte är särskilt mycket folk i rörelse på kvällarna. Speciellt skolgårdar förvandlas kvällstid
till tillhåll där öppen drogförsäljning äger rum. En punkt som diskuterades flitigt under
workshopen är ifall yrkesrollen kan begränsas till lokalerna när verksamheten blir påverkad
av händelser i närmiljön. Även bättre återkoppling av örat mot marken rapportering
efterfrågas.

Rutiner
I kartläggningen av befintliga rutiner i verksamheten framkommer det att det finns en stor
lucka vad gäller dokumentation och uppföljning av rutiner. Det är även svårt att navigera
bland fritidsgårdarnas gemensamma mappar då både namngivning av dokument likväl
klassificering brister, i vissa sektioners gemensamma mappar finns till och med flertal mappar
som heter lika men med olika innehåll. I samtal med personalen är det tydligt att många
verksamheter jobbar någorlunda likartat, dock blir det svårt att bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete när dokumentation som styrker framsteg fattas. Personalen är medvetna om
den bristfälliga dokumenthanteringen, med otydlig arbetsfördelning prioriteras ibland sådana
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arbetsuppgifter bort. Vid undersökningstillfället har endast två sektioner vad som kan
klassificeras fullständiga och uppdaterade rutiner. I den ena gruppen sa personal att det saknas
kontinuitet vad gäller upprätthållande av rutinerna, dessutom förs inte regelbundna samtal
kring rutiner. I de flesta sektioner var rutinerna några år gamla. I två sektioner hade materialet
inte uppdaterats sedan 2010 respektive 2013, och detta visar på att det är på tiden att städa ut i
G-katalogerna. Sålla bland gamla incidentrapporter och annat material som inte är relevant för
det dagliga arbetet. Intressant nog svarade endast 9% av personalen obefintliga rutiner är
anledningen till den upplevda otryggheten.

För att man ska kunna arbeta förebyggande vad gäller hot och våld, till exempel kränkande
behandling eller annan händelse där ungdom kan komma till fysiskt eller psykiskt skada, är
det viktigt med dokumentation. Ungdomarna på en fritidsgård utgör ett verkligt tvärsnitt av
Malmös befolkning. När olika religioner, etniciteter, läggningar etc. ska samspela på en
begränsad yta gäller det att verksamheten inte bara arbetar främjande men även förebyggande
mot kränkningar, direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Med åtgärdsmallar och
incidentrapporter exponerar man brister och kan på så sätt arbeta för ökad tillgänglighet. De
tillfällen en ungdom blir skadad på fritidsgården är det viktigt att hen får med sig en korrekt
ifylld incidentrapport för att underlätta kontakten med försäkringsbolag och/eller andra
myndigheter. Ett hinder i detta arbete är hur man ska samköra behovet av dokumentation
med gällande personuppgiftslag. 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med
dataskyddsförordningen(GDPR) vilket ställer andra krav på fritidsgårdarnas dokumentations
möjligheter. Avdelningen har 6 månader på sig att definiera behov och checka av med
sakkunniga så att övergången blir så smidig som möjligt.

Enligt webbenkäten tycker 20% att verksamheten saknar rutiner som rör hot, vapen och våld.
Medan 11% svarar att de inte vet om det finns sådana rutiner. Vad gäller rutiner gällande
turbulenta situationer, såsom stöld och konflikter på fritidsgården svarar 24% att fritidsgården
saknar sådana rutiner. eller att de endast finns på papper, dvs efterlevs inte.

Sekretess
Transparens ska råda inom all offentlig verksamhet och offentlighetsprincipen ger
allmänheten en unik insyn. Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder det inte någon
sekretess på fritidsgårdarna dock en lagstadgad skyldighet att lämna information vilket
innebär att det är viktigt att ungdomar, vårdnadshavare och personal görs medvetna om
situationen. Särskilt ungdomar måste upplysas om sina rättigheter så att de kan fatta
välgrundade beslut. I kartläggningen framkommer det att åtminstone två områden tog sig an
ansvar och sekretess som inte stämmer enligt uppdraget. Alla offentliganställda ska värna om
medborgarnas integritet och skydda den enskilda människan mot obehörig insyn, vilket ställer
krav på en gemensam integritetspolicy inom Öppen fritidsverksamhet. Förslagsvis borde alla
nyanställda motta policyn skriftligt och dessutom bekräfta att informationen är mottagen med
en underskrift. I nuläget så har introduktionen varit olika för de anställda. I vissa sektioner
skriver nyanställda fortfarande under en sekretess och integritetspolicy medan i andra så har
de inte erhållit någon information överhuvudtaget.

Trygghetsskapande åtgärder
I samtal med personal nämns just droghandeln och obehöriga i närområdet som ett
orosmoment. En klar majoritet använder låst dörr metoden. I vissa fritidsgårdar låses dörren
periodvis medan i andra är dörren alltid låst. För att lättare ha översikt över vilka som släpps
in i lokalerna så springer personalen fram och tillbaka för att släppa in besökare. Särskilt vid
turbulenta perioder upptas mycket tid av bevakande av entréer, fönster och närområde. Detta
för att grupperingar som av olika anledningar inte får/vill vistas på fritidsgården får tillträde
till lokalerna, och bli ett störningsmoment i det goda arbetet. I varenda fritidsgård har jag känt
mig välkomnad av ungdomarna fått vara del av gemenskapen. Diskussionerna har bland annat
handlat om ifall verksamheten ska utgå från ett förebyggande perspektiv, med fokus på unga i
riskzon, eller från ett främjande perspektiv och rikta sig till alla. Personalen upplever att man
ibland inte har uppbackning av viktiga samhällsresurser. Vid två av besökstillfällena var även
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polis närvarande. En gång av främjande orsaker och ett tillfälle för att följa upp observationer
som personalen har gjort gällande drogförsäljning. Det råder delad mening kring polisens
tillgänglighet. Framför allt i Malmös centrala delar upplevde medarbetarna att de saknade stöd
från polisen, särskilt när det gäller drogförsäljning i närheten av fritidsgården.

Polisen kommer inom rimlig tid
Har inte behövt
polis akut
18%
kommer inte över
huvudtaget
4%
Nej
9%

Ja
29%

Polisen kommer
ibland
40%

I samtal med personal återges oftast turbulenta händelser i verksamheten som har påverkat
deras synsätt. Vissa händelser har anmälts till polis alternativt socialtjänst. Dock är oftast
fallet att de flesta händelser hanteras för stunden och samtal förs med involverade individer
och deras vårdnadshavare. Enligt en ung medarbetare så märker man som nyutbildad att det
råder en högre tolerans på fritidsgårdar, och att man som fritidsledare ska tåla tuffare klimat.
En medarbetare med mycket lång erfarenhet påstod att arbetet ibland tär på en psykiskt, och
endast när någon ny kommer utifrån börjar man bli medveten om sin tillvaro. Det är på gott
och ont att ungdomar får många fler chanser på en fritidsgård än i tex i en skola, och att
fritidsledare provar olika metoder för att nå individen. Men gränser ska sättas och tydlighet
ska råda. Personalen ska inte acceptera kränkningar, trakasserier eller att få en fjärrkontroll
mot sig. När sådana incidenter äger rum så ska det dokumenteras i Agera och följas upp.

Socialtjänsten
Enligt webbenkäten så råder vissa tveksamheter kring orosanmälan. Det saknas tillit till vissa
av IOF:s arbetsmetoder, tex när mottagande av inskickade orosanmälningar inte bekräftas.
Det finns ingen tvekan om att mer gensvar hade skapat bättre kunskap om och förståelse för
varandras uppdrag. Inte för att bryta sekretessen men återkoppling om ett visst tips/anmälan
hade varit önskvärt. Just i Norr och Innerstaden har Socialarbetare för ungdomar arbetat nära
ungdomsverksamheter, och vid behov har personal bollat tankar med dem. Då de arbetar
utomhus på platser där ungdomar befinner sig är det enklare skicka vidare information som
rör ungdomars trygghet. I vissa tillfällen har inte överlämnandet av information fallit ut på rätt
sätt då socialarbetare har berättat för ungdomar att det är personalen på fritidsgården som har
tipsat dem. Det är en stor utmaning och ett viktigt arbete att lyfta frågor som handlar om
barriärer, och just haltande kontakt med IOF är en barriär som snabbt måste forceras. Ifall
avdelningen fick en kontaktperson inom IOF skulle dialogen mellan de två förvaltningarna
underlättats. Om fritidsgårdarna hade möjlighet att skriva avvikelse på sådana här ärenden så
hade bilden blivit mycket klarare för alla inbladade myndigheter.

Inskrivning
Ungdomar i målgruppen kan besöka vilken fritidsgård de vill och många ungdomar är rörliga
och besöker mer än en fritidsgård. Ur ordnings- och trygghetssynpunkt är det av största vikt
att känna till vilka barn som deltar i en aktivitet som anordnas av en kommunal verksamhet,
särskilt vid utflykter. Om olyckan är framme ska man snabbt kunna ta fram kontaktuppgifter
till vårdnadshavare. Ofullständiga kontaktuppgifter fördröjer även lagstadgad kontakt med
andra förvaltningar, tex socialtjänsten. I den gemensamma katalogen har personalen på
fritidsgårdarna oftast ett dokument som innehåller kontaktuppgifter till närmast anhörig. Om
någonting oförutsett händer en under arbetspasset ska kollegor och chef snabbt kunna nå ens
anhöriga. Samtidigt har 34% av fritidsgårdarna inte uppgifter till besökarnas vårdnadshavare.
Hot och våld rutinen belyser vikten av uppdaterade och tillgängliga kontaktuppgifter.
Målgruppen har en hög kognitiv mognad och kan tillsammans med sina vårdnadshavare
avgöra ifall de vill ge fritidsgården den efterfrågade informationen. Detta ställer samtidigt
krav på att öppen fritidsverksamhet är tydlig med hur personuppgifterna används och att se till
att uppgifterna behandlas lagenligt. Personuppgiftslagens undantag gällande behandling av
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personuppgifter i ostrukturerat material kommer att avskaffas när dataskyddsförordningen
träder i kraft. Detta innebär att alla fritidsgårdar måste se över olika register och hitta system
som är förenlig med kommande lag.

Inskrivning

Nej
34%

Ja
66%

I webbenkäten svarade 66% av informanterna att det finns någon form av inskrivning på
verksamhet. Någon fritidsgård skriver in besökarnas kontaktuppgifter i Ipaden, men de är inte
helt nöjda med metoden, och personalen är inte konsekventa vad gäller det fortlöpandet
arbetet. Flera fritidsgårdar använder sig av Excel-filer eller fysiska pärmar. Flertalet kräver
att vårdnadshavare fyller i en medgivarblankett, medan några låter besökaren hantera
inskrivningen själv. Vissa fritidsgårdar har fysiska fritidskort som även fungerar som pant vid
utlåning och bokning av aktiviteter. Medarbetarna anser att administration av personuppgifter
och inskrivning av besökare tar tid från den öppna verksamheten, då åtminstone en ledare
lämnar den öppna verksamheten för att hålla introduktionssamtal med ungdomen. 73% av de
tillfrågade anser att det finns tydliga förhållningsregler på verksamheten. Personal upplever
dock att det tar tid innan ungdomarna förstår och kan efterleva förhållningsreglerna på
fritidsgården. Vid inskrivningen räcker inte 15 minuters genomgång för att kunna förmedla
gemenskapen på fritidsgården och samtidigt lära känna ungdomen. En medarbetare ansåg att
åtminstone 45m till 1 timme behövdes för att ha ett riktigt inskrivningssamtal med en
ungdom. Dessutom går en stor del av planeringstiden åt att följa upp inskrivningar från
kvällarna innan, och ringa vårdnadshavare för att informera dem om att deras ungdom har
skrivit in sig på fritidsgården. Det händer att vårdnadshavare blir förvånade över alla samtal
de får från olika fritidsgårdar. Vissa fritidsgårdar försöker effektivisera inskrivningarna
genom att ha introduktionsdagar av hela klasser innan och efter sommarlovet. Men just de

tillfällen när ett större antal ungdomar kommer förbi under öppen verksamhet blir det svårt att
avsätta tid till ett avslappnat samtal.
Vid ett besök försökte personal att skriva in tre 18–19 åriga ungdomar. Dessa besökare ansågs
skapa störmoment i verksamheten, med misstänk drogförsäljning och samtal som glorifierar
kriminalitet. Därtill tömdes fritidsgården alltid på besökare när de befann sig där. Personalen
ägnade en timme åt att försöka få dessa killar att skriva in sig. Det var inte tal om att diskutera
förhållningsregler och allt fokus lades på att få dem att fylla i pappren. Medan en ledde
samtalet med ungdomarna var kollegorna på lagom avstånd för att kunna assistera. Under
workshoppen var bemanning ett av de stora samtalsämnena. De fritidsgårdar där personalen
ofta fick jobba två per kvällspass klassades många punkter i rutinerna ouppnåeliga visioner.
Vid besök var det första personal diskuterade just underbemanning.

Åsikter går lite isär när det gäller vad för relation man vill ha till besökarnas vårdnadshavare. I
stora hela är inte vårdnadshavare involverade i den utsträckning som personalen hade önskat.
God kontakt med hemmet förbättrar fritidsgårdens image samtidigt som jämställdheten ökar.
Det är inte alltid lätt för tjejer att delta i aktiviteter på fritidsgården, särskilt när det finns en
överrepresentation av manliga besökare. Mycket svårare blir det när föräldrar inte har en bra
bild av verksamheten eller de som jobbar där. ”vi tar föräldrakontakt när vi tycker att det
behövs” sa en medarbetare. Följdfrågan blir då, när behövs föräldrakontakt? Om man utgår
ifrån att kontakten med vårdnadshavare blir en naturlig del av tillvaron på fritidsgården så
ökar tryggheten. Det diskuterades även att man får vara försiktig så att föräldrakontakten inte
endast blir ett sätt att disciplinera barnen. Med rätta kontaktuppgifter så kan man tex mejla ut
veckobrev och andra nödvändig information. Det är viktigt att verksamheten samarbetar med
besökarnas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg
fritidsverksamhet och att vårdnadshavare får reda på rutinerna på fritidsgårdarna.

Tobak, droger och alkohol
Upprätthållande av förhållningsregler som rör rökning leder till konflikter mellan ungdomar
och personal, och sinsemellan personal på olika fritidsgårdar. Det försvårar samarbetet mellan
olika fritidsgårdar eftersom ena fridsgården eventuellt inte delar inställning till problematiken.
Enligt enkäten tycker 31% av de svarade att förhållningsreglerna upprätthålls olika inom
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personalen. En medarbetare hade ett exempel där fritidsgården är enda orsaken till en ungdom
hade börjat röka, det är kvitto på att det hälsofrämjandet arbetet har fallerat. Ett förbud
gällande rökning i anslutning till fritidsgården och aktiviteter måste upprätthållas aktivt av
alla anställda, oberoende av var. Ungdomar är rörliga och många besöker mer än en
fritidsgård. Det behövs större insatser för att arbeta förebyggande mot att ungdomar skapar
olika beroenden. Personalen upplever att nyttjande av Tramadol och cannabis är det de oftast
stöter på, men just alkohol var inte ett lika hett samtalsämne, förutom i Limhamnsområdet.
Rutinen Tobak, alkohol, narkotika, doping eller liknande hos barn och unga skapade mest
samtal under workshopen. Särskilt synen på snus delade personalen i två läger. I vissa
sektioner likställs det inte med andra tobaksvaror som cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa.

Öppen kommunikation
71% av de tillfrågade anser att trygghet är en prioriterad fråga inom arbetsgruppen och som
dessutom diskuteras ofta. 16% tycker inte att det diskuteras mycket inom arbetsgruppen
medan resterande anser att det är behovsstyrt fråga. Det finns behov av samtalshandledning
vilket framkommer vid besök av verksamheter. Oberoende av varandra förhörde sig två
verksamheter direkt om ett sådant stöd. Dessutom finns ett tydligt uttalat behov från personal
att diskutera, ha reflekterande och praktiska övningar med utomstående samtalsledare, vilket
även uttalades efter varenda workshop. 73% av personalen har som vana avsluta sitt
arbetspass utan att diskutera genom dagens pass, dvs så länge ingenting förutsatt har hänt.

Delaktighet och insyn
Bland fritidsassistenter är behovet av insyn tydligt uttalat, särskilt när det gäller ekonomisk
insyn. I vissa stadsdelsområden har inflytande genomsyrat organisationens alla nivåer, mellan
besökarna och deras ledare, medarbetare till chefer ända upp till styrande politiker. Med
tydliga ramar har fritidsassistenter tillsammans med besökare haft möjlighet att initiera
behovsstyrda projekt och aktiviteter. Å andra sidan så finns det verksamheter där de, som en
fritidsassistent uttryckte, ”måste tigga” inför minsta lilla inköp. En fritidsassistent ska kunna
ta egna initiativ, vara kreativ och har en förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta
med övrig personal. Att vara delaktig i planering och beslutsprocessen underlättar även

uppföljningsarbetet. Nödvändiga verktyg för att kunna erbjuda bra fritid behöver vara
tillgängliga. I samtalen framkom det att i vissa arbetsgrupper så är det chefen som hanterar
rekvisitionerna vilket stoppar spontana utfärder under kvällar och helger, och är även ett
hinder när man vill flytta verksamheten för kvällen. En arbetsgrupp nämnde även busskorten
förvarades av chefen.

Tydliga ramar och mandat
En trygg och mogen arbetsgrupp har förmågan att problematisera och på ett engagerat vis lösa
problem de möter. I samtalen med fritidsassistenter var ett återkommande tema strävan att
förbättra fritidsgårdarnas miljö, så att besökarna kan på ett tryggt sätt ta del av resurserna.
Några arbetsgrupper var nya och var inte ännu sammansvetsade som grupp och där märkte
man att det fanns svårigheter att problematisera och att vända och vrida på ett skeende för att
belysa problem. Dessa grupper var de som behövde tydliga och peka-med-hela-handen-svar
på situationerna som diskuterades på workshopen. Som det nämndes tidigare så känner sig
personalen trygga när de väl befinner sig på arbetsplatsen. På en fritidsgård är ingen kväll den
andra lik och ibland inträffar oförutsedda händelser som kräver omedelbara åtgärder. Vid
dessa tillfällen måste personal känna att de har mandat att agera utan att först redogöra med
närmaste chef. Mandat som är delegerad på förhand, vare sig det handlar om något så simpelt
som att ringa efter en låssmed eller större event som att flytta verksamheten för kvällen. Detta
innebär inte att en begränsning av chefens roll utan snarare en ökning av personalens förmåga
att lösa problem. Det strider inte på något sätt mot personalens önskan av en nära och
tillgänglig chef, utan önskan att chefen är den som inspirerar och coachar utan att komma med
klara svar.

Tillgänglig chef
Man kan på verksamhetsmöten diskutera olika scenarion och rutiner likväl blir situationen
ohållbar när chefen inte fullständigt insatt i verksamhetens dagliga arbete. Enligt
medarbetarna blir chefens närvaro ofta lidande till förmån för exempelvis administrativt
arbete och möten med andra delar av förvaltningen. Den typ av chef som efterfrågas av
personalen är en som har auktoritet och som ser till att medarbetarna har nödvändiga verktyg
för att genomföra sina uppdrag. En chef som är mån om att medarbetarna får lite andrum när
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själva inte inser att motgångarna börjar överväga framgångarna. En chef som inkallar
samtalshandledning när det väl krisar sig och som prioriterar ungdomars, anhörigas och
personalens välmående. Arbetsgrupperna tycker att det har varit väldigt olika hantering från
chefernas sida. Medarbetarna uttrycker att linjechefen borde vara väl insatt i den fria tidens
lärande, och utmaningar som personalen möter. Två sektioner vill att timanställda får en
ordentlig introduktion/handledning av chef innan de går in och jobbar. Det är önskvärt med en
chef som ser och kan ta tillvara på den kreativitet medarbetarna visar för utan en sådan chef
begränsas också kraftigt fritidsgårdens förmåga att utvecklas.

Erfarenheter, slutsatser och rekommendationer framåt
Förslagsvis borde rutinmappen vara den första mappen överst på avdelningens gemensamma
katalog. Uppdaterad samling kanske i kompendium form. På varje rutin ska det tydligt stå,
huvudansvarig, beslutsfattare, upprättare, datum för revidering och chef som har godkänt
revideringen och självfallet hur länge rutinen gäller.

Trygghetsskapande åtgärder: varning, avvisning och återintroduktion av besökare
Ansvarig för rutin

Avdelningschef Öppen
fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Beslutad (datum och av vem)

Ledningsgrupp, 2018-01-14

Process

Process Systematiskt
kvalitetsarbete

Reviderad (datum och av vem)

Anders Andersson 2018-01-01

Giltig till och med

2018-12-31
Godkänd av (och datum)

En av fritidsgårdens främsta uppgifter är just att skapa förutsättningar så att besökare får
möjlighet att utveckla sin förmåga till själv-och medbestämmande i ett demokratiskt samhälle.
Genom samvaron har ungdomen möjlighet att skapa de grundläggande förutsättningarna för
att bli en kompetent, aktiv deltagare i samhället. Den viktigaste resursen på fritidsgården är
personalen. Det finns en medvetenhet och vilja hos fritidsassistenter att utveckla den egna
verksamheten så att den möter kraven dagens samhälle ställer. Vi har här högpresterande
engagerade och skickliga medarbetare som är drivna av passionen de har för yrket. Med
solklar fokus på både individen och gruppen, arbetar de nytänkande med små medel. Denna

passion är det första man lägger märke till man när man träffar människorna som arbetar på
Malmö Stads fritidsgårdar. Att skapa förutsättningar för dem att arbeta med det de är
intresserade av kommer att öka deras engagemang avsevärt, såväl som deras produktivitet.
Problematiken bottnar i hur avdelningen introducerar våra nyanställda och timanställda. Vilka
verktyg vi ger till nya medarbetare och stödet de får av sina kollegor och chefer. Det är viktigt
att veta hur man avvisar på ett sätt som är tryggt för både besökare och personal. Vilka
konflikter man tar och vilka som ligger under en annan myndighets mandat. Anställda ska inte
behöva känna oro efter arbetspass, eller bli trakasserade av utomstående.
Vissa riktlinjer behöver vara ännu mer tydliga från ledningshåll. Vilka handlingar leder till
polisanmälningar, eller generar kontakt med socialtjänsten? Hur hanterar vi kränkningar,
trakasserier och glåpord riktade mot personal? Personalens trygghet är ungdomarnas trygghet.
Dokumentationen av kränkningar, våld och hot mot personal och barn måste bli bättre. Som
det redan har påpekats behöver nyanställda mycket stöd för att bli trygga i sin yrkesroll. Lika
viktigt är det att bemanningen inte består av en ordinarie och en timanställd, och för att jobba
med kvalitet och med barnens välbefinnande i centrum krävs det att man alltid är minst tre per
pass. Regelbundna avdelningsdagar, och kontinuerliga utbildningstillfällen som rör trygghet
efterfrågas av alla sektioner. Man hamnar i svår sits när man får en ungdom att vilja sluta röka
men man vet inte vart man ska hänvisa hen. Allra viktigast är att ge personalen ett forum där
de har möjlighet att utrycka sin mening och kan utbyta erfarenheter med varandra.
Anledningen workshopen blev uppskattade av medarbetarna var förmodligen för att det
diskuterades inte bara incidenter som rörde deras specifika mötesplats men även frågor som är
aktuella runt om i staden. Workshoppen får ses som en början på avdelningens gemensamma
resa, och många fler heldagar måste ägnas åt diskussioner och andra aktiviteter som stärker
avdelningen. God kommunikation och öppen dialog mellan personal är lösningen på de flesta
hinder de stöter på arbetet. Dessutom underlättar byggandet av olika nätverk inom
avdelningen, med polis och socialtjänst det gemensamma arbetet.
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Bilaga 1. Rutiner

Hot och våld
Ansvarig för rutin

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Godkänd av (och datum)

Förebyggande


Det ska vara tydlig vilka mandat personalen har, vad gäller öppethållande, stängning,
byte av lokal, begränsad verksamhet, bokning av timanställda etc.



Graden av öppen verksamhet är beroende av bemanning, belastning och säkerhetsläge.
Personalen ska alltid ha för vana att ha uppsikt över entréer, närområde, och ska
dessutom göra en snabb bedömning av trygghetssituation inför varje arbetspass.



Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid en turbulent situation i
eller i anslutning till lokalerna, tex stöld, slagsmål.



Det är viktigt att personalen känner till hur de ska bete sig vid en evakuering. Den
kunskapen får man bäst genom utrymningsövningar men allra viktigast är att det råder
ett tillåtande samtalsklimat på verksamheten, där man öppet kan diskutera
trygghetsfrågor.



Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar. Det är lika viktigt att inventera
inrymningsvägar. Om våldssituationen äger rum utomhus så är det bättre att stanna
inne eller bege sig inåt i lokalerna, och hålla sig nära golvet.



Det är viktigt att utrymningsvägarna inte är blockerade. Dörrar i utrymningsvägarna
får inte vara låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.



En tillfällig utrymningsplats är en plats i anslutning till en utrymningsväg där man
säkert kan invänta hjälp, t.ex. gymnastiksal, skolgård etc.



Personal ska ha för vana att alltid ha mobilen på, och att viktiga nummer är sparade på
enheten. Ha alltid ett kris-gruppmeddelande redo för att underrätta kollegor om
eventuell fara.



Uppdaterade kontaktlistor med ungdomars hemuppgifter ska finnas lättillgängliga.

Hot och våld - rädda
Vid våld och hotsituation är den initiala tanken eller handlingen oftast att kämpa eller fly.
Rekommendationen är som vid turbulens på ett flygplan, att först ta på sin egen mask innan
man försöker hjälpa andra.
1. Genomför eventuell utrymning/inrymning.
Gå alltid ifrån fara, och aldrig mot.
2. Larma 112
Larma nödvändig hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på
att informera om följande:


Vad har hänt



Varifrån du ringer



Ditt namn



Antal skadade personer

Observera: larmoperatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver. Medan du talar med en
operatör kan en annan operatör påbörja utryckningen genom att lyssna in samtalet.

Hot och våld-hjälpa


I en hotfull situation kan den som är utsatt hamna i chocktillstånd.



Hjälp först den drabbade. Hjälp kan vara att lyssna och vara närvarande, lugna, hålla
om, en varm filt eller att erbjuda något att dricka. OBS: lämna aldrig en person i
chocktillstånd ensam.



Om det är möjligt gör enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen.
Se till att någon möter och visar räddningspersonalen vägen.



Be alla berörda att stanna kvar tills polisen och räddningspersonalen har anlänt.



Följ alltid polisens direktiv.



Uppdatera närmaste chef som meddelar Tjänsteman i beredskap och inkallar
beredskapsgrupp/krisgruppen vid behov. (Om du inte får svar lämna ett
meddelande på telefonsvararen, ring sedan nästa chef i verksamhetsgrenen.
Sektionschef

enhetschef

avdelningschef)
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Personalen avgör om det ligger i verksamhetens bästa att stänga för kvällen. Polisens
direktiv bör beaktas.



Se till att barnen kommer tryggt hem d.v.s. att deras vårdnadshavare hämtar dem när
faran väl är avblåst.



Skriv händelserapport (Agera). Bestäm fortsättningen – hur skall verksamheten
förhålla sig till den som har uppträtt våldsamt, eller uttalat hot om våld eller hot.
Dokumentera skador (ta kort).



Vid hot eller våld mot personal avgör alltid chef, efter samråd med den skadade, om
polisanmälan skall göras.

Kanske behöver alla närvarande krisstöd innan hemgång. Glöm inte att såväl de skadade som
de som varit med vid olyckan kan behöva krisstöd. Hör med varandra! Behöver personalen
avlastningssamtal eller kan det vänta till nästkommande vardag.

Tobak, alkohol, narkotika, doping eller liknande hos barn och unga
Ansvarig för rutin

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Godkänd av (och datum)

Bakgrund
Denna rutin gäller för all verksamhet inom Öppen fritidsverksamhet. Fritidsgården ska verka
hälsofrämjande men är inte behandlingsansvarig vid eventuellt missbruk. Rekommendationen
är att fritidsgården i förhållningsreglerna tydliggör vad som gäller på verksamheten. Dessa
rutiner beskriver vilka första åtgärder som ska göras när en medarbetare upptäcker eller
misstänker att en ungdom använder tobak, alkohol, narkotika, doping eller liknande.

Syfte
Malmö Stads fritidsgårdar har som mål att uppfylla barnets rätt till en drogfri uppväxt. Skapa
en hälsofrämjande miljö som är fri från tobak, alkohol, narkotika och andra berusningsmedel.

Beskrivning

Tobaksfri miljö
Om ungdom röker/snusar i anslutning till verksamheten och dess aktiviteter hänvisa till
förhållningsreglerna, och påminn hen att släcka cigarretten/ slänga snuset. Om fritidsgården
ligger inne i skolbyggnad och rökning sker på skolans område informeras ungdomen även om
tobaksförbudet enligt tobakslagen. E-cigarett, vattenpipa och liknande likställs med
tobaksvara. Kontakta alltid vårdnadshavare om ungdomen är ung eller vägrar hörsamma
personalens uppmaningar. Ge ungdomen möjligheten att vara den som först informerar
vårdnadshavare. Om ungdomen bryter mot förhållningsreglerna ska personal upprätta en
åtgärdsplan, tillsammans med ungdom och vårdnadshavare. Informera om tillgängligt stöd för
avvänjning. Det är viktigt att personalen, tillsammans med besökare, bestämmer hur de ska
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agera om någon röker i anslutning till fritidsgården och aktiviteter. Verksamheterna har ett
tobaksfritt ledarskap vilket innebär att ingen vuxen i dessa miljöer använder tobak i barn och
ungdomars närvaro.

Alkohol
– Vid akut situation för ungdomens liv eller hälsa ring 112
Vid synbar påverkan be vårdnadshavare att hämta ungdomen från fritidsgården. Om
vårdnadshavare inte kommer och hämtar ungdomen är ett alternativ att polisen eskorterar
personen hem. Arbetsgruppen avgör om anmälan till socialtjänsten ska göras, alt
polisanmälan gällande langning. Om ungdomen är mycket ung eller visar tecken på
missbruk görs alltid anmälan till socialtjänsten. Ta ett samtal med ungdomen ni väl träffas
och berätta varför personal agerade som de gjorde.

Droger, läkemedel, doping eller andra berusningsmedel
– Vid akut situation för ungdomens liv eller hälsa ring 112
Vid synbar påverkan be vårdnadshavare att hämta ungdomen från fritidsgården. Vid misstänkt
narkotikabrott görs alltid en orosanmälan, möjligen en polisanmälan. Personal avgör om
händelsen leder till att ungdomen inte längre får vistas på verksamheten. Upplys även
vårdnadshavare och ungdom om Maria Malmös verksamhet, Föräldraföreningen mot
narkotika och Plattform Malmö andra verksamheter.
Ansvarig för att rutinen följs: Personal och chef
Dokumentation: Loggboken
Utvärdering: incidentrapport, åtgärdsplan (Identifiera barnets behov, planera, sätta upp
realistiska mål på kort och lång sikt, utvärdera insatserna och följa upp resultaten).

Trygghetsskapande åtgärder: varning, avvisning och återintroduktion av besökare
Ansvarig för rutin

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Godkänd av (och datum)

Bakgrund

En förutsättning för skapandet av en miljö som präglas av trygghet och lugn är att ungdomar,
fritidsassistent och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på
fritidsgården och har respekt för varandra. Ungdomarna ska ha möjlighet att delta i
utformningen av innemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av
förhållningsregler. Det är även viktigt att verksamheten samarbetar med besökarnas
vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg fritidsverksamhet.

Ett framgångsrikt främjande likabehandlingsarbete verkar i sig också förebyggande. Det finns
dock situationer när de främjande åtgärderna inte är tillräckliga och där fritidsgården kan
behöva använda åtgärder som finns förankrade inom Öppen fritidsverksamhets fritidsgårdar.
Dessa ska inte användas för att straffa ungdomarna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat
beteende så att deltagandet blir bättre för ungdomen och alla andra på verksamheten. För att
få långvariga effekter ser man istället lösningen i att förstärka de positiva sociala beteendena
och i att visa på positiva, alternativa handlingsmönster som ger sådana belöningar individen
upplever som tillfredställande.

Syfte
Att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga
fritidsgårdar.
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Beskrivning
Relevanta åtgärder

1. Skapa förutsättningar för ungdomar att lyckas
2. varning
3. Avvisning

Skapa förutsättningar för ungdomar att lyckas
Öka ungdomars självbestämmande genom att ge enkla, tydliga ramar och förhållningsregler.
Möt barnet där det befinner sig och ställ inte högre krav än vad var det är kapabelt att hantera.
Använd din professionella kapacitet. Ha ett ödmjukt bemötande och avstå från att inge ett
strikt och auktoritärt intryck.


Skapa en anda av delaktighet och samhörighet



T.ex. kan man avleda ungdomens uppmärksamhet med en aktivitet innan turbulens
blir ett faktum.



Gå en promenad med ungdomen.



Läsa av rummet. Sänk ljudnivån, dimma ljuset så att ett lugn infinner sig.

Varning
Att alltid ha som utgångspunkt att varna ungdomen i enskildhet. Om fler än den berörda
ungdomen har nytta av en offentlig tillsägelse, så är en förutsättning att personalen har en god
relation till ungdomen. Varning inklusive en tydlig förklaring till varför vi ger en varning,
brott mot värdegrund, förhållningsregler etc. Vid den här punkten ska ungdomen och
personalen komma överens om vad nästa steg blir ifall ungdomen fortsätter bryta mot
reglerna. Viktigt att personalen informerar varandra om att man gett ungdomar varningar. Om
ungdomen inte vill samtala med personalen avvakta tills situationen har lugnat ner sig och ta
samtalet då.

Avvisning
Om en ungdom agerar på ett sätt om som leder till avvisning så ska hen kunna förbjudas rätt
till tillträde under viss rimlig tid. Alternativt ges vissa villkor för tillträde, t.ex. samtal med
vårdnadshavare där en åtgärdsplan upprättas med fokus på efterfrågad beteende. Barnet har
rätt att uttrycka sin mening i alla de frågor som berör det. (Artikel 12 barnkonventionen)
1. Om det negativa beteendet fortsätter efter varningen, begär stöd då från en kollega och
initiera ett samtal med ungdomen på avsides plats, på kontoret eller där samtalet inte
blir stört.
2. Lugnt påpeka att avvisningen gäller endast för kvällen och återkoppling kommer att
ske inom 24 timmar (gäller ej helg). Motivera ungdomen att fundera vidare på
lösningar för att på så sätt slippa att incidenten upprepas.
3. Om ett möte med vårdnadshavare krävs, boka omedelbart in en obligatorisk samtalstid
innan fritidsgården öppnar. Samtalet ska ske med den/de i personalen som varit med
om incidenten, ungdomen och ungdomens förälder. Låt ungdomen var delaktig i
skapandet av en åtgärdsplan.
4. Personalen ska sträva efter att ha strukturerade och coachande möten med ungdomar
som inte får vistas på fritidsgården.

Ansvarig för att rutinen följs: Personal
Dokumentation: Loggboken
Utvärdering: incidentrapport, åtgärdsplan (Identifiera barnets behov, planera, sätta upp
realistiska mål på kort och lång sikt, utvärdera insatserna och följa upp resultaten).
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Barn i fara/ Orosanmälan
Ansvarig för rutin

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Godkänd av (och datum)

Bakgrund
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Barn har även rätt
att får det stöd de behöver för att utvecklas positivt. Oftast får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan. Många yrkesgrupper där fritidsgårdspersonal är
inräknade har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagens kap 14 § 1.

I 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (2001:453), SoL finns en bestämmelse om att alla som
arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom har en skyldighet att
genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Syfte: Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Beskrivning
I 14 kap. 1 § är fritidsassistenters huvudsakliga argument när vi informerar ungdomen i fråga.
Ge ungdomen även andra goda argument, så som undvikande av fara eller omtanke.
Personalen ska understryka att det är händelsen som anmäls och att ungdomen är välkommen
för vidare samtal. Utgångspunkt för anmälan är att man ska beakta barnets bästa. Vilket
betyder att personalen ska vara ärliga mot barnet, och tydliga med ens professionella roll.


De flesta av oss vill ha ”bevis” innan vi agerar. Lita till din känsla, lägg ett pussel av
vad personalen vet, så blir bilden klarare.



I brådskande fall kan anmälan göras muntligt. Den bör då bekräftas skriftligt i
efterhand.



Den som får kännedom om eller misstänker att barnet far illa har ett personligt ansvar
att anmälan görs. Du som är anmälningsskyldig är också skyldig att lämna uppgifter
som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.



I ärenden där det finns en risk för att exempelvis vårdnadshavare reagerar med ilska
eller där hot om våld förekommer bör personalen skriva en gemensam anmälan.
Samtal ska föras inom arbetsgrupp och samråd bör ske med chef. På så vis får
anmälaren stöd genom hela processen.



Personal har rätt att få reda på ifall en anmälan har mottagits, och kan även fråga ifall
en utredning har inletts. I slutändan bestämmer socialsekreterare ifall hen kan avslöja
status på anmälan.



Om det är lämpligt, berätta för vårdnadshavare. Detta gäller inte vid misstanke om att
barnet utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel, i hemmet eller av
vårdnadshavare. Rådfråga IOF.



OBS: Om du misstänker att ett barn har utsatts för ett brott är det viktigt att ni ringer
polisen direkt.



Vid kontakt med polisen, förlita er inte på att polisen även gör en orosanmälan, det är
alltid bättre att det kommer anmälan från olika myndigheter.

Det finns möjlighet att konsultera socialtjänsten däremot bör identifierande uppgifter
på ungdomen utelämnas vid samtalet, annars övergår konsultationen till en anmälan.
Brådskande ärende SOCIAL JOUR VID NÖDSITUATIONER:
040 - 34 56 78
Telefontid 08.00 - 03.00

Ansvarig för att rutinen följs: personal och chef
Dokumentation: Loggboken
Utvärdering: Incidentrapport, loggboken.
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Introduktion av nyanställda/timanställda rutiner för handledare
Ansvarig för rutin

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Godkänd av (och datum)

Bakgrund
Närmsta chef är ansvarig för den introduktion som genomförs på arbetsplatsen och är också
den som ska se till att den nyanställde får en handledare. Introduktionen bör kompletteras med
skriftlig information. Varje chef är ansvarig för att rutiner och checklistor för nyanställda
upprättas på varje arbetsplats. HR-avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande
rutiner och checklistor för nyanställda. Arbetsgruppen ska se till att den nyanställda via
handledare får en heltäckande introduktion av arbetsplatsen och arbetsmoment.

Syfte
Att nyanställda får en smidig introduktion av verksamheten.

Beskrivning
1. Chef ska gå igenom befintliga checklistor och rutiner. Listorna bör justeras
regelbundet.
2. Tillgängliggör rutinerna på så vis att anställda som inte har tillgång till de
gemensamma mapparna får möjlighet att ta del.
3. Chefen ska utse och förbereda en eller flera medarbetare till handledare. Handledaren
ska välkomna och stödja den nyanställda i värdegrund, förhållningsregler, rutiner och
riktlinjer i den dagliga verksamheten.
4. Handledare har som mål att utvärdera arbetspass tillsammans med den nyanställda och
ska på ett strukturerat vis gå igenom nödvändiga arbetsmoment.
5. Arbetsgruppen ska uppmuntra den nyanställda att ställa frågor och uppmärksamma de
arbetsmoment som saknar tydliga instruktioner.
6. På personalmöten gå igenom hur det går för den nyanställda, låt det vara en del det
systematiska kvalitetsarbetet

Ansvarig för att rutinen följs: Chef, kan delegera till annan person.

Integritetspolicy
Ansvarig för rutin

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Godkänd av (och datum)

Bakgrund
Som fritidsassistent får du ofta en nära och förtrolig kontakt med barn och ungdomar som
lämnar uppgifter om sina personliga förhållanden. För att skydda den enskilda människan mot
obehörig insyn, krävs det att fritidsgården har en tydlig integritetspolicy. Policyn bör innefatta
bland annat att offentlighets- och sekretesslagen gäller på våra verksamheter och all
dokumentation, bilder etc. är allmänna handlingar, och kan med stöd av offentlighetsprincipen
begäras ut.
Enligt Kap 21. 1 § har alla offentliganställda en mycket svag sekretess.
Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om
sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om
det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande
men om uppgiften röjs.
Denna så kallade nödsekretess innebär att man kan öppet diskutera inom en myndighetsgren,
t.ex. inom Öppen fritidsverksamhet. Om det finns behov kan man även ha en dialog med
andra myndigheter så som grundskoleförvaltningen, IOF, polis osv. Samtidigt som den
begränsar att man pratar löst om ungdomen på rasten, eller överhuvudtaget med enskilda
utanför myndighetsgrenen.

Syfte
Att värna om ungdomens integritet
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Beskrivning


Det ska vara tydligt för våra besökare att på fritidsgårdar kan de inte förvänta sig sträng
tystnadsplikt och sekretess, förutom i vissa specifika punkter så som hälsa, sexualliv eller
förföljelse.



Det ska tydligt framgå integritetspolicyn att vi samverkar med vårdnadshavare, polis,
socialtjänst och skola.



Besökarna måste informeras att personalen diskutera öppet inom arbetsgruppen, och inom
myndighetsgrenen.



Fritidsledare förbinder sig att informationsflöde av personlig karaktär måste värnas om.



Innan ett informationsutbyte genomförs ska det göras en riskanalys för att säkerställa
att ungdom eller närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.



Fritidsledare förbinder sig att värna om ungdomens integritet, och att ett förtroligt samtal blir
förtroligt.

Ansvarig för att rutinen följs: Personal

Utslussning av ungdomar
Ansvarig för rutin

Beslutad (datum och av vem)

Process

Reviderad (datum och av vem)

Giltig till och med

Öppen fritidsverksamhet
Upprättad (och datum)

Godkänd av (och datum)

Bakgrund
Alla fritidsgårdar riktar sig till specifik målgrupp. Det är viktigt att fritidsgårdens resurser går
till avsedd målgrupp. När en ungdom börjar närma sig åldern för att lämna vår verksamhet är
det personalens uppgift att ungdomen får en fin utslussning. Med en genomarbetad
utslussningsmetod så blir det lättare för ungdomar att lämna fritidsgården där hen förmodligen
har varit en trogen besökare i många år. För de flesta ungdomar följer utslussningen en
naturlig rytm, men för vissa kan det behövas en uppstrukturering.

Syfte
Skapa förutsättningar för smidig introduktion in i vuxenlivet.

Beskrivning
Tala med ungdomen i god tid om regler gällande åldersgränser. Året innan ungdomen ska
lämna fritidsgården är det viktigt att börja arbeta mer strukturerat för att engagera ungdomen
att ta ett större ansvar på fritidsgården och vara en god förebild. Det är viktigt att vi arbetar
coachande så att ungdomen blir sedd och hörd och kan fortfarande ta del av fritidsgårdens
resurser. Personal kan slussa ungdomar vidare till verksamheter som har en annan
åldersgräns. I de fall ålderindelningen ändras plötsligt så gäller det att hitta alternativa
aktiviteter, fritidsgårdar/föreningar till ungdomarna.
Ansvarig för att rutinen följs: Personal
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Bilaga 2. Åtgärdsmall
Malmö stad

FRITIDSFÖRV ALT NINGEN
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

DOKUMENTATION I SAMBAND MED
ÅTGÄRDER

UPPGIFTER OM BARN/UNGDOM
Förnamn och efternamn

Födelsedatum (ååmmdd)

Fritidsgård

REDOGÖRELSE AV ÄRENDET
Beskriv händelse med datum, tid och plats

Personal

Ungdom

ÅTGÄRD

BESLUT
Beskriv vidtagna åtgärder

Tid

Avvisning
Föräldrakontakt
Kontrakt/överenskommelse
Annat:

UNDERSKRIFT PERSONAL
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

UNDERSKRIFT UNGDOM
Underskrift

Datum

Bilaga 3. Incidentrapport
Malmö stad

Fritidsförvaltningen

Incidentrapport
Dokumentation vid kränkande behandling eller annan händelse där barn eller ungdom kommit till
skada, fysiskt eller psykiskt.

Rutin



Rapport lämnas till chef samma dag incidenten skett eller senast dagen efter.
Incidenten och dess hantering lyfts därefter för diskussion i arbetsgrupp i syfte att förebygga liknande händelser.

Anmälarens namn

Verksamhet

Datum och tid för händelse

Namn på ungdom som är berörd

Födelsedatum (ååmmdd)

Plats för händelse

Har vårdnadshavare informerats?
skada

Har motpartens vårdnadshavare informerats?

kränkning
JA Datum:

NEJ

JA Datum:

NEJ

Andra personer som är/var inblandade
Beskrivning av händelsen:

Samtal med ungdom:

Samtal med vårdnadshavare:

2017-12-21

Uppföljning:

Se även verksamhetens likabehandlingsplan.
Fritidsförvaltningen
Henrik Smithsgatan 13
Malmö stad
205 80 Malmö
www.malmo.se

