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Sammanfattning

Fritidsnämnden har i olika forum skapat möjligheter för dialog och kunskapsutbyte. För att
fritidsnämnden ska ha en tätare dialog med ungdomar beslutade fritidsnämnden i februari 2018
om att inrätta en dialoggrupp med ungdomar. I september genomfördes en ungdomsdialog med
politiker från fritidsnämnden samt representanter från ledarskapsprogram Unga ledare. Ett antal
utmaningar identifierades och förslag för utveckling och förändringar av ledarskapsprogrammet
diskuterades
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-10-10
Fritidsnämnden 2019-10-17
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-10-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-11-07
Fritidsnämnden 2019-11-14
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2019-10-09

I februari 2018 beslutade fritidsnämnden om att inrätta en dialoggrupp med ungdomar. I
september genomfördes en ungdomsdialog med politiker från fritidsnämnden samt
representanter från ledarskapsprogram Unga ledare. Unga ledare är ett gratis ledarskapsprogram
som drivs och utformas av fritidsnämnden i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Skåne.
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Målgruppen är unga mellan 16 – 25 år som är på något sätt aktiva i en förening i Malmö.
Workshopen leddes av medarbetare på föreningsavdelningen som är ansvariga för
ledarskapsprogrammet på fritidsförvaltningen. Det var åtta närvarande Unga ledare samt fyra
politiker. Syftet med dialogmötet var att diskutera specifika frågor kopplade till fritidssektorn
och lyssna in ungdomarnas förslag, erfarenheter och önskemål.
Följande frågor diskuterades på ungdomsdialogen:
1) Hur får vi större mångfald i ledarskapsprogrammet Unga ledare utifrån: i) geografisk
spridning, ii) kön och iii) från föreningar med olika verksamheter?
2) Hur skapar vi bättre lovaktiviteter: i) vad gör en aktivitet till en bra lovaktivitet? ii) Vad
gör en aktivitet till en mindre bra lovaktivitet? iii) Hur får vi in fler barn i aktiviteter
under loven?
Det bör noteras att enbart åtta Unga ledare deltog i ungdomsdialogen, detta innebär att
materialet inte är representativt för hela satsningen Unga ledare. Dock är inspelen från
ungdomarna viktiga i utvecklingen av Unga ledarprogrammet.
Flertalet utmaningar identifierades och förslag för utveckling och förändringar av
ledarskapsprogrammet diskuterades. Exempelvis att utöka de Unga ledarna ansvar via
ambassadörskap, utveckla utbildningen för att bland annat inkludera barnrätt, olika
marknadsföringsinsatser samt förslag för hur fler tjejer skulle kunna rekryteras till
ledarskapsutbildningen.
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