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Samarbete för 
arbete
I Västra Göteborg finns ett brett samarbete för att stötta människor 
att komma ur arbetslöshet. På Frölunda Torg samlas både privata, 
statliga och kommunala organisationer, ett samarbete som alla 
vinner på. 

Samarbetet gör att människor utan arbete kan få 
erfarenhet och referenser, butiker får tillgång till 
arbetskraft, Frölunda Torg blir en bra mötesplats och 
stadsdelen vinner på att människor har arbete och 
känner sig som en del av samhället - alla vinner på 
det.

Carol trivs på Fritidsbanken
På Fritidsbanken på övre plan i Frölunda Torg  
praktiserar Carol som är 23 år.

 — Jag älskar att praktisera här, säger Carol Blomarv. 
Jag har alltid gillat att hjälpa människor och det gör 
jag här.  Nyss kom två flickor och lånade en basket-
boll. Alla får låna i två veckor men flickorna valde att 
lämna tillbaka basketbollen när de är klara. Det är så 
bra!

— Det var socialen som fixade den första kontakten 
med Fritidsbanken, så gick jag hit och träffade Fanny 
och Åsa som är platsansvarig, och så började jag 
praktisera här.

I februari började Carol att praktisera tre dagar i 
veckan, men nu är det fyra dagar i veckan. Carol  
hjälper låntagare, tar emot varor och gör mindre  
reparationer och det som behövs för att  

Fritidsbanken ska fungera, tillsammans med de andra 
som arbetar där. 

— Till hösten ska jag börja plugga så att jag får mitt 
slutbetyg. På sikt vill jag jobba med foto och design, 
avslutar Carol.

Text: Anna Karbin Lund

Fanny Sannerud på översta bilden är verksamhetsansvarig på Fritidsbanken Frölunda torg. 
Foto: Anna Karbin Lund

Läs mer om Fritidsbanken
Alla kan låna sport- och fritidssaker helt gratis 
i max 14 dagar på Fritidsbanken på Frölunda 
torg. Du kan också lämna sport- och fritids-
prylar som du inte längre använder direkt till 
Fritidsbanken. Läs mer på: fritidsbanken.se

Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete



Sagostunden startskottet 
för det livslånga lärandet
”Högläsning är bra för barns språkutveckling, ordförråd, 
ordförståelse med mera samt för att väcka lusten hos barnet att 
läsa själv, det är också bra för relationen mellan vuxen och barn”, 
berättar Sophie Berg som arbetar som kvalitetsutvecklare på bland 
annat Topasgatan 1 förskola i Tynnered.

Det började med ett språkprojekt för några år sedan. 
Det gav lite av en nytändning för personalen att satsa 
på läsning och språk. Sedan dess jobbar förskolorna 
på Topasgatan 1 och 58 samt Öppna förskolan vid 
Opaltorget med ett tydligt fokus på språkutveckling. 
Genom arbetsplatsträffar sprider och berikar  
personalen varandra i detta arbete. 

— Vi pratar om språkutveckling och vidgat språk 
där den senare beskrivningen syftar på att det finns 
flera olika språk. Bland annat musik, dans, det verbala 
språket, rytmik, sång, drama, informations- och  
kommunikationsteknik, ljud, ljus, konstruktion och 
alla kompletterar de varandra, säger Sophie Berg.  

Boken är viktig för samtalen mellan vuxna och barn 
och mellan barn. Tillsammans pratar man om bokens 
omslag, handling och text. Vid högläsning i grupp på 
förskolan så kan barnen dela erfarenheter på så vis 
hjälper boken till att skapa ett samtal om empati och 
känslor. 

— Genom läsning bygger och tränar barnet sin fan-
tasi och att tänka själva. Att använda egna erfarenhe-
ter, att formulera hypoteser och slutsatser, förklarar 
Johan Joelsson, pedagog på Topasgatan 1 förskola. 

För två år sedan avslutade förskolorna i Tynnereds-
området språkprojektet. Efter det har personalen en 
språkgrupp/arbetsgrupp som fungerar som motor 
i arbetet. På Topasgatan 1 förskola har de idag ett 
bokträd med ungefär 15 stycken bokpåsar som  
barnen kan låna hem. Det går att hitta olika teman 
som passar exempelvis yngre eller äldre barn. Det 
handlar om att göra det både lätt och lockande att ta 
med sig böckerna hem. 

— Vi behöver satsa på föräldrasamverkan och  
förklara för föräldrar och vårdnadshavare varför 
det är viktigt med läsning. För det är bra om man 
stimulerar språket och läsandet både på förskolan och 
hemma, berättar Johan Joelsson.  

Som representanter för förskolan deltar Johan  
Joelsson tillsammans med två andra pedagoger i  
satsningen Läswförskola som handlar om att  
utveckla förskolan som central arena för det läs 
främjande arbetet. Staden där vi läser för våra barn 
är en mobilisering för ett jämlikt Göteborg med 
syfte att förstärka och utveckla läs- och berättar-
upplevelser för och med barn tidigt i livet. Pedagoger 
vid förskoleavdelningar och biblioteksanställda deltar 
i ett studiecirkelupplägg som sätter fokus på bokens 

möjligheter i det dagliga arbetet och ger barnen en 
positiv upplevelse av böcker och läsning.

— Vi är ungefär 15 förskolor från hela staden som 
är med i den här satsningen. Jag har bland annat lärt 
mig att det kan vara bra att ha en maskot, exempelvis 
ett mjukisdjur som är med när det är dags att läsa för 
då får barnen ett större fokus på läsningen, beskriver 
Johan Joelsson.  

Sophie Berg berättar vidare att personalen hela tiden 
testar sig fram och skruvar på hur de kan jobba med 
bland annat språket, det blir en del i en kompetens-
höjning och något att dela på arbetsplatsträffar. 

— Vi har bland annat märkt att det är bra att ta en 
lässtund i samband med maten. Då kan alla sitta kvar 
och lyssna på berättelsen så att alla får lugn och ro att 
äta klart, avslutar Johan Joelsson. 

Du kan läsa mer om Topasgatan 1 förskola på  
goteborg.se och Läswförskola kan du läsa mer  
om på goteborg.se/jamlikt. 

Text: Cecilia Karlsson

”Om alla föräldrar och vuxna som tar 
hand om barn läste minst tre böcker 
om dagen för barn de har i sin närhet så 
skulle vi förmodligen kunna utplåna  
analfabeter på en generation.  
Vad finns det för hinder?  
Låt oss försöka!” 
 (Mem Fox, 2001)

Sophie Berg och Johan Joelsson tillsammans i läskuben, en plats för en lugn stund och läsning. 
Foto: Cecilia Karlsson

Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)



Stadsnära Odling
Stadsnära Odling är ett politiskt uppdrag som 
fastighetskontoret har arbetat med sedan 2012. 
Läs mer på stadsnaraodling.goteborg.se

Trygg, vacker stad
Park- och naturnämnden, trafiknämnden och 
byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar 
för målen inom Trygg, vacker stad.  
Läs mer på goteborg.se/tryggvackerstad

Ny mötesplats med odling 
och lekplats
På en grön yta kan hela världen mötas och olika nationaliteter binds 
samman i sitt stora intresse för grödor. Stadsnära odling och Trygg, 
vacker stad  rustar upp mellan Smaragdgatan och Rubingatan. När 
det är klart i slutet av juni 2018 kommer boende i området att ha 
lådor att odla i och en plats att mötas på.

— Odling är som terapi och vi som odlar utbyter 
både tips och grödor och hjälper varandra med  
vattning. Någon kommer med en speciell sort av 
grönsak och delar då med sig till oss andra för att vi 
ska kunna odla den också, berättar Ayhan Sarkli som 
är ordförande i odlarföreningen vid Smaragd- och 
Rubingatan. 

Platsen med lådor för odling kallas för ”stadsnära 
odling” och det kommer att finnas ungefär 20 lådor i 
två olika storlekar. I samarbete mellan boende,  
Hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen  
Västra Göteborg har odlarföreningen vid Smaragd- 
och Rubingatan engagerat 45 medlemmar som är  
kommer från olika områden i Tynnered. 

Ayhan berättar att de gärna vill hitta unga personer 
till att vara med vid de kommande odlingslotterna. 

— Jag har själv en brorson på nio år som tycker om 
att odla och vi kommer göra det tillsammans här på 
den nya mötesplatsen. Min förhoppning är att han 
ska ta med sig sina kompisar så att även de får upp 
ögonen för odling. 

Han vill så långt som möjligt odla ekologiskt och 
väljer både ekologiska frön och jord, allt för att 

det ska vara bra för både honom, familj och miljö. 
Mötesplatsen ska vara öppen för allmänheten och 
fungera som en härlig och vacker plats att vistas på. 
Det innebär att det inte kommer att finnas staket 
runt odlingen vilket Ayhan funderar över.

— Rådjur äter upp det mesta i sin väg och sedan 
finns det alltid någon hund eller katt som misstar 
odlingen för en toalett. Har man ett staket så under-
lättar det så klart för oss som odlar. 

Ayhan är också med i Ängås odlarförening där han 
har ungefär 100 kvadratmeter för odling idag vid 
Järnbrottsmotet. Snart kommer de som odlar där att 
behöva flytta då det ska byggas nya lägenheter, skola 
och en bussdepå. 

— Jag hoppas verkligen att vi tillsammans med  
Göteborgs Stad och politiker kan hitta en passande 
plats för större odlingar. Det behövs för välmående 
både hos oss människor och för staden i stort. Den 
här platsen blir bra för de som bor här och som 
kanske inte har ork och möjlighet att åka långt för att 
odla.  

Ayhan Sarkli som är ordförande i odlarföreningen vid Rubingatan. 
Foto: Cecilia Karlsson

Under perioden juni till september är Ayhan själv-
försörjande på många av de grönsaker som han odlar 
som är allt från tomater, majs, sallad, vitlök och  
morötter.  Och en del odlare sticker ut mer än andra. 

— Det finns en man som vi kallar för ”tomat- 
gubben” han odlar ungefär 700 olika sorter av  
tomater, avslutar Ayhan. 

Text: Cecilia Karlsson

Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer 
Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet



Läs mer om Passalen 
Sammanlagt jobbar nio projektledare ett 30-tal 
tim-/säsongsanställda inom Passalens områden. 
Bland annat driver de det operativa arbetet med 
Jubileumsparken där de även har sin besöks-
adress sedan den 1 juni.  I Jubileumsparken kan 
du prova på segling, roller-derby, klättra på lek-
berget, bada och basta. Det finns även möjlighet 
att spela boule och låna böcker i bokbåset. Har 
ni en verksamhet och vill rikta er till alla då kan 
ni kontakta Passalen för bland annat  
utbildningar. Läs mer på passalen.se.Passalen möjliggör en aktiv 

fritid för alla
”Det handlar om att få träffa vänner och hitta på roliga saker som 
man själv är intresserad av. Vi fokusera på barnen och ungdomarnas 
intresse inte på deras diagnos”, berättar Reneé Lafata, projektledare 
på Passalen som är en ideell allmännyttig förening som jobbar för 
allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv.

Passalen samarbetar med flera verksamheter inom 
Göteborgs Stad som exempelvis Önnereds fritids-
gård, Bergkristallparken, 1200 kvadrat med flera.  
Sedan slutet av 2017 samarbetar de med funktions-
hinderenheten i Västra Göteborg för att få fler  
personer till Passalens aktiviteter.

— Vi vill samarbeta med fler och det gäller både  
privat och offentlig verksamhet, berättar Reneé 
Lafata.  

Aktiviteterna som kallas för klubbar som Passalen 
anordnar är gratis och riktar sig till alla åldrar. För  
att delta på en aktivitet så behöver den som är  
intresserad registrera sig som medlem på passalen.se 
Klubbarnas program planeras två veckor i taget och i 
juni går det att hitta aktiviteter bland annat i Positiv-
parken och Saltholmen. 

— Inför varje helg får medlemmarna ett mail om den 
kommande veckans aktiviteter och sedan anmäler 
hen sig via appen göra.nu till de aktiviteter som hen 
har fastnat för. 

Passalen startade 2006 och finns förutom i Göteborg 
även i Kungsbacka, Karlstad, Kungälv och  
Stockholm. Ia Kjellsdotter startade det hela då hon 

studerade till fritidsledare. Hon insåg då att det 
knappt fanns några aktiviteter för personer med 
funktionsvariationer. 

— Vår vision är att vi får ett samhälle där Passalen 
inte behövs. För vi vill ha ett samhälle där alla deltar 
utifrån intressen och längtan, och ses som fullvärdiga 
medborgare med rätt att styra över sina liv oavsett 
funktionsvariation, kön, etnicitet eller religion, säger 
Reneé Lafata.

Team Göteborg kallas volontärverksamheten inom 
Göteborg & Co och när Reneé började där 2011  
insåg hon snart att det inte fanns några människor 
med funktionsvariation som var med och volontär-
arbetade. Idag är de ungefär 40 stycken aktiva. För att 
få jobba som volontär måste man som yngst vara 15 
år. 

— Alla ska kunna delta som volontär och bidra med 
att öppna upp staden för alla. För att vi ska bli mer 
jämlika så behöver vi göra mer för den här gruppen 
av människor, avslutar Reneé Lafata.

Text: Cecilia Karlsson

Reneé Lafata, projektledare på Passalen. 
Foto: Cecilia Karlsson

Hallå där Lisa Lillieroth!

Varför går du på Passalens 
klubbar?
”För att kunna lära känna kompisar som 
jag vill ha kontakt med det är därför jag 
är i Passalen klubbar för att lära känna 
andra”.

Vad är bäst med Passalens 
klubbar?
”Det som är bästa är att vara en av 
gänget i kompiskontakten och har roligt 
tillsammans”. Lisa Lillieroth som är med i Passalens klubbar. 

Foto: Lisa Lillieroth

Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år) 
Fokusområde 2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)



Foto: Lo Birgersson

Alla barn har rätt 
till ett roligt lov!
Under sommarlovet händer massa roligt i hela Göteborg. Göteborgs 
stad och många av stadens föreningar satsar tillsammans för att 
göra sommarlovet 2018 till något alldeles extra för alla barn och 
ungdomar. Tanken är att aktiviteterna ska vara gratis och passa alla.

”Sommarlovssatsningen” möjliggör 
fler gratisaktiviteter
Sommarlovssatsningen är ett statligt ekonomiskt 
stöd som socialstyrelsen delar ut. Alla kommuner i 
Sverige får söka bidrag till skolloven under läsåret. 
Sedan 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag för att 
ordna extra många gratis sommarlovsaktiviteter för 
unga mellan 6 – 15 år. Syftet med bidraget är att  
aktiviteterna som ordnas ska vara gratis, vilket ska 
öka möjligheten för alla barn att delta. Både fören-
ingar och kommunens verksamheter får ta del av 
bidraget.

Såhär satsar Västra Göteborg
I Västra Göteborg sker sommarlovssatsningen i nära 
samarbete med föreningarna i stadsdelen. Många av 
aktiviteterna fokuserar på konst med eget skapande 
och idrott och hälsa. Det satsas på flera prova-på 
tillfällen där det går att upptäcka en ny sport att börja 
med. Många aktiviteter utgår från mötesplatserna 
på Tyrolen, Mellangården och Bergkristallsparken. I 
skärgården har Styrsö bibliotek ett sommarprogram. 
Workshops som smyckar utemiljön och deltagarna 
får styra innehållet hålls på olika platser i stadsdelen.

— Vi har valt att främst arbeta med föreningar som 
är aktiva i stadsdelen. Tanken är att föreningarna  
skapar relationer till ungdomarna i stadsdelen och 
väcker intresse att engagera sig under resten av 
året. Att skapa konst och smycka sin utemiljö är 
också återkommande och uppskattat, man tar bättre 
hand om det man själv bidragit med att skapa säger 
Samuel Venegas, samordnare för lovsatsningen.

Det här gör Göteborgs Stad
I staden satsas på gemensam information om  
aktiviteter i alla stadsdelar, en broschyr med ett urval 
av alla aktiviteter delas ut i skolan. Tanken är att öka 
rörligheten mellan och inom stadsdelarna eftersom 
det går att pröva en aktivitet där en inte bor. Många 
av aktiviteterna passar familjer och det går att åka 
med på utflykter tillsammans med ledare. I varje 
stadsdel arbetar samordnare som ser till att aktiviteter 
ordnas och koordinerar samarbetet med förenings-
livet. Alla aktiviteter loggas och utvärderas för att se 
vad som uppskattas. 

Här hittar du en mängd olika aktiviteter att välja 
mellan www.kalendarium.goteborg.se eller  
www.goteborg.se/lovaktiviteter. 

Text: Anna Ekstedt

Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år) 
Fokusområde 2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)



Läs mer om Ung helg
Stadsdelarna Norra Hisingen, Östra Göteborg, 
Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg 
arbetar med Ung helg.

Ungdomarna som kan erbjudas praktik inom 
Ung helg är mellan 16 och 18 år. De kommer 
att tjäna mellan 525 och 650 kr/dag beroende 
på ålder, ersättningen är fackligt förhandlad. I 
Västra Göteborg ska ungdomarna bo i centrala 
Tynnered.

Hjälp oss att berätta 
Har du kontakt med ungdomar som bor i centrala 
Tynnered? Berätta om Ung helg och att det är en bra 
väg in på arbetsmarknaden. 

Kontakta Nils Timan för att få mer information.

nils.timan@vastra.goteborg.se

Telefon: 031- 366 13 20

Text: Anna Karbin Lund

Chans till jobb och 
referenser för unga
Unga som går i gymnasiet och bor i centrala Tynnereds erbjuds 
praktikplats på helger för att få erfarenhet, referenser och extra 
fickpengar.

I Göteborg ska alla unga kunna förverkliga sina 
drömmar, därför är Västra Göteborg med i Ung 
helg-projektet. Ungdomar i gymnasieåldern som bor 
i centrala Tynnered erbjuds att praktisera på helgerna 
i stadsdelens verksamheter. Praktikplatserna finns 
exempelvis på äldreboenden, boenden för personer 
med funktionsvariation och på sport- och fritidsan-
läggningar. 

Ungdomarna kan praktisera en eller flera helger i 
månaden och får på så sätt möjlighet till goda erfa-
renheter och referenser samtidigt som de kan tjäna 
extra fickpengar. 

— För verksamheter är det en möjlighet att ge unga 
en inblick i hur det är att arbeta i exempelvis äldre-
omsorgen, eller med personer med funktionsvaria-
tion, säger Nils Timan 1:e socialsekreterare som är 
ansvarig för Ung helg i Västra Göteborg.

Foto: Lo Birgersson

Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete



Fler ska använda sin röst i 
valet 2018
Valdeltagandet i Göteborgs stad är lägre än genomsnittet för 
Sverige. Därför arbetar staden med olika aktiviteter för att få fler 
att använda sin röst i valet den 9 september i höst. Det skiljer 55 
procentenheter mellan det område där flest röstar och det område 
där valdeltagandet var som lägst 2014.

Valnämnden i Göteborg stad
I alla kommuner finns det en valnämnd som ansvarar 
för att samordna valet. Valnämnden utser röstmot-
tagare som arbetar vid valet och ser till att det finns 
tillgängliga vallokaler i kommunen. Om du behöver 
hjälp med ett bud eller hjälp att rösta i vallokalen är 
det valnämnden du kan kontakta med frågor. 

Mer information om valet och information om valet 
på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till 
andra språk finner du på Valmyndighetens hemsida, 
www.val.se.

Aktiviteter för att öka valdeltagandet
Informationsmaterial om valet finns på Medborgar-
kontoret vid Frölunda torg, Styrsö bibliotek, social-
kontoret och mötesplatserna i stadsdelen. 

I första hand riktar informationen sig till unga göte-
borgare som ska rösta för första gången i år. I augusti 
kommer ett vykort med uppmuntran att gå och rösta 
skickas ut och på valdagen skickas en  
sms-påminnelse ut. 

Demokratiambassadörerna och tjänstepersoner från 
Göteborgs Stad också medverka vid ett flertal större 
arrangemang under sommarhalvåret, till exempel:

 » Biskopsgårdens dag, 17 juni

 » Volvo Ocean Race, 14-21 juni

 » Euro Pride / Kulturkalaset, 14-19 augusti

 » Tellus kultur- och demokratifestival på Rymdtor-
get, 1 september

Se www.kalendarium.goteborg.se för fler aktiviteter 
inför valet.

Text: Anna Ekstedt

Demokratiguider i arbete i Västra Hisingen.  
Foto: Agneta Blocksjö Attar

Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet



Vad är jämlikt Göteborg?
Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Alla vinner på en mer 
jämlik stad. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Staden  
satsar långsiktigt och uthålligt på att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Det gör vi i 
tät samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, vi gör detta tillsammans 
helt enkelt.

Hur minskar vi skillnaderna?
För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden inom Göteborgs Stad 
och i vår stadsdel Västra Göteborg:

1. Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)

3. Skapa förutsättningar för arbete

4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

5. Skapa övergripande och strukturella förutsättningar

6. Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Tynnered - ett särskilt prioriterat område
I arbetet med jämlikt Västra Göteborg, kopplat till centrala Tynnered som ett  särskilt  
prioriterat område, finns tre huvudstrategier för förvaltningens arbete, som är inbördes 
beroende av varandra och som också förstärker varandra: 

1. Insatser i fysisk utemiljö, nybyggnation och upprustning av boendemiljöer.

2. Ökad social mobilisering, inflytande och medskapande.

3. Ökat fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Läs mer om hela stadens arbete på goteborg.se/jamlikt >>


