
 

 

BILAGA 2 

58 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2016 

 

Under 2016 fick totalt 104 stycken avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av 

Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen har därefter kategoriserat samtliga av dessa 

projekt utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna 

arvsfonden upphört. I denna bilaga redovisas kortfattat de projekt som bedömts leva vidare på ett 

tydligt sätt efter projekttidens slut. Det betyder att de tillhör kategori 3 eller 4, enligt den 

klassificering som Arvsfondsdelegationen använder. Totalt bedöms 58 stycken projekt leva 

vidare, vilket motsvarar 57 procent av samtliga avslutade projekt som fick sina slutredovisningar 

godkända under 2016. Lokalstödsprojekten ingår inte i nedanstående sammanställning. 

Kategori 4 – Verksamheten lever vidare 

Till kategori 4 hör projekt där hela, eller stora delar av, verksamheten lever vidare och 

finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra. 

1. MIND – Föreningen Psykisk Hälsa. Självmordsupplysningen. Syftet med projektet, 

som vänder sig till unga vuxna som mår dåligt och är självmordsnära, var att bygga upp 

och utveckla en webb ”Självmordsupplysningen”. Verksamheten som nu kallas 

Självmordslinjen, drivs vidare i föreningens regi med hjälp av volontärer och ekonomiskt 

stöd från Socialstyrelsen, fonder och stiftelser. Fem lokalföreningar har också startat. 

2. Föreningen Skyddsvärnet. Prata med oss – inte om oss. Syftet med projektet var att ge 

ensamkommande barn och ungdomar stöd i att bygga upp nätverk och lokala föreningar 

på olika orter i landet. Nu finns en riksorganisation, Sveriges Ensamkommandes 

Förening, (SEF) som har lokalföreningar runt om i landet.  

3. Studieförbundet Vuxenskolan Åre. Lugna Gatan Åre. Syftet med projektet var att 

bygga upp ett Lugna Gatan-nätverk i Åre. Nu finns ett Lugna Gatan-nätverk som lever 

vidare i kommunens regi.  

4. Macken Växjö Ekonomisk Förening. Kläder och möbler för alla. Projektets syfte var 

att utveckla ett affärskoncept i att omskapa kläder och möbler och erbjuda meningsfull 

sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten drivs nu vidare i 

föreningens regi. Personer anställs med lönebidrag och man har ett samarbete med 

habilitering och Arbetsförmedlingen.  

5. Unga Örnar Borlängekretsen. Tusen ord. Syftet med projekt var att stimulera barns 

språkutveckling genom att skapa och utveckla ett upplevelsecentrum som sätter barn och 

språket i centrum. En plats för kulturmöten och integration. Verksamheten drivs nu 

vidare i kommunens regi.  

6. Föreningen Rekryterings Gruppen RG Aktiv Rehabilitering. Lär dig om paddling, 

skridskoåkning och lägerliv – för dig med funktionsnedsättning. Syftet med projektet var 

att aktivera fler personer med fysiska funktionsnedsättningar i exempelvis kajakpaddling 

och långfärdsåkning på skridskokälke. Verksamhet finns nu på nio orter runt om i landet 

och drivs ideellt av personer som själva har en funktionsnedsättning. Föreningen har 

också tagit fram ett prova på-material som finns för utlåning.  

7. Bilda Gävle Dala. Folkungar. Syftet med projektet var att erbjuda barn mellan 5 och 12 

år att få spela folkmusik. Undervisningen sker på skoltid. Verksamheten lever nu vidare i 

föreningens regi som säljer sina tjänster runt om i landet. Föreningen fortsätter utveckla 



 

 

verksamheten med medel från Musikverket. De som arbetat i projektet är nu anställda i 

föreningen.  

8. Seriefrämjandet. Tusen Serier. Projektet syftade till att öppna upp den svenska 

seriekulturen för unga med utländsk bakgrund. Nu finns en ny förening, Tusen Serier, 

som finansieras av Malmö stad.  

9. Linköpings kommun. Liquid. Syftet med projektet var att starta en mötesplats för 

HBTQ-ungdomar 12-20 år som kan fungera som främjande för deras fysiska och psykiska 

hälsa. Nu finns mötesplatsen och ytterligare en för äldre än tjugo år. Verksamheten drivs i 

kommunens regi inom ramen för dess fritidsverksamhet.  

10. SEF Sveriges Ensamkommandes Förening – Riksförbund. SEF Organiseras. Syftet 

med projektet var att ge ensamkommande barn och ungdom stöd i att bygga upp nätverk 

och lokala föreningar på olika orter i landet för att underlätta vistelsen, 

omhändertagandet och anpassningen i dagens svenska samhälle samt att ge alla aktörer 

som arbetar runt målgruppen mer kunskap och insikt i ungdomarnas situation på deras 

egna villkor. Nu finns verksamhet runt om i landet som finansieras av stiftelser och 

fonder. 

11. KRIS-Göteborg. Kraftkällan. Syftet med projektet var att starta upp program för unga 

kvinnor som har en önskan om en förändrad livsstil fri från alkohol/droger och 

kriminalitet. Nu driver förening två boenden där man också bedriver dagverksamhet för 

barn. Verksamheten finansieras av KRIS, kommunen och genom betalning från andra 

offentliga aktörer för de kvinnor som kommer till verksamheten.  

12. Lunds fontänhus. Gröna Fingrar. Syftet med projektet var att utveckla den trädgård 

som finns kring det hus där föreningen bedriver sin verksamhet och starta en 

rehabiliteringsträdgård för personer med psykiska problem. Verksamheten drivs nu vidare 

i föreningens regi med stöd från Arbetsförmedlingen, som finansierar drygt en tjänst. 

Personer som står långt från arbetsmarkanden ges möjlighet till arbetsträning i 

verksamheten.  

13. Lunds fontänhus. En väg framåt. Syftet med projektet var att utveckla en 

stödverksamhet för universitetsstuderande som lider av psykisk ohälsa. Nu finns en 

mötesplats för social samvaro, studiestöd, friskvård m.m. Verksamheten drivs i 

föreningens regi i nära samarbete med Lunds universitet och med finansiering från Lunds 

kommun, Region Skåne, fonder och stiftelser. Verksamheten vänder sig idag också till 

utländska studenter och studerande på Komvux. 

14. Sveriges Dövas Riksförbund. Dövstudier för alla. Syftet med projektet var att utveckla 

en kunskapswebb med material om dövstudier och att skapa kurser i dövstudier. Nu 

erbjuds kurser på Västanviks folkhögskola som har SDR som huvudman. SDR har också 

skrivit ett samarbetsavtal med Institutionen för lingvistik och teckenspråk vid Stockholms 

universitet om ett långsiktigt samarbete och kunskapsutbyte. Universitet har också 

skrivit avtal om att ta hand om den webb som tagits fram. 

15. Riksförbundet Attention. Engagera och aktivera ungdomar med NPF på deras fritid för 

ökad självständighet och delaktighet samt motverka destruktivt beteende. Syftet med 

projektet var att utveckla metoder och verksamhet som kan bidra till att ge ungdomar 

med NPF en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter. Stockholmsföreningen har 

nu en ungdomsverksamhet som arbetar vidare med detta koncept.  

16. Hushållningssällskapet Väst. MATGLAD. Syftet med projektet var att med ny teknik 

utveckla en pedagogisk applikation på ett tydligt och enkelt språk för planering av mat 

och måltider för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, personer i eget 

boende med eller utan assistans. Föreningen har tagit fram en app som nu finns att ladda 

ner och som används runt om i landet. Fler nya appar på samma tema har tillkommit. 



 

 

17. Unga KRIS. Ung KRIS power. Syftet med projektet var att Unga KRIS skulle prova på 

att agera arbetsförmedlare. Föreningen har nu tagit fram en modell för att hjälpa unga 

människor ut i arbete och studier. Verksamheten fortlever i föreningens regi med 

ekonomiskt stöd från kommunen, som står för löner och lokal. Verksamheten sker i 

samarbete med flera olika förvaltningar i kommunen så som kultur, barn och fritid.  

18. Svenska Gospelverkstaden. Ungdomarna håller drömmen vid liv. Föreningen har tagit 

fram en modell där unga med hjälp av gospelsången som metod och verktyg formulerar sig 

om afrohistoria, människors lika värde och om sina framtidsdrömmar. Verksamheten 

fortsätter i föreningens regi. Skolor över hela landet köper in tjänsten med medel från 

Skapande skola. Två unga är anställda i föreningen varav en som ordförande.  

19. Passalen. Ett värdskap för alla. Syftet med projektet var att skapa en volontärpool med 

ungdomar med funktionsnedsättning som skulle kunna vara värdar vid större evenemang 

i kommunen. Verksamheten drivs nu vidare av Tema Göteborg, som är en offentlig 

verksamhet i stadens regi. En person från föreningen arbetar nu heltid och är dagligen 

med och påverkar frågor om tillgänglighet, assistans m.m. Verksamheten har nu också 

utökats att omfatta både högstadiet och gymnasieskola. 

20. Art Lab Gnesta. Gnesta konstnärliga Ungdomsråd. Projektets syfte var att låta unga få 

vara med och delta i offentlig konstutsmyckning. Verksamheten fortsätter i föreningens 

regi med medel från Kulturrådet och kommunen samt säljer tjänster till skolor via 

Skapande Skola. 

21. Föreningen Furuboda. I3 – idrott och inklusion. Syftet med projektet var att ta fram en 

modell för att skapa fler möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att aktivt 

delta i idrottslivet, som utövande idrottare, som ledare eller med idrott som yrke. 

Furuboda Folkhögskola har nu en idrottsverksamhet som genomförs av ledare som själva 

har en funktionsnedsättning. Verksamheten är också öppen för andra som inte går på 

skolan. Verksamheten finansieras via fonder och genom att skolor och företag köper in 

tjänster och utbildningar.  

22. Stiftelsen Independent Living Institute. Assistanstips. Syftet med projektet var att ta 

fram en söksida för vardagstips för assistansanvändare. Nu finns en webbplats inom 

ramen för föreningens ordinarie verksamhet där målgruppen ger tips och råd.  

23. Svenska Golfförbundet. Handigolf. Syftet med projektet var att få fler att börja spela 

golf och framför allt att locka nya målgrupper att vilja prova på Handigolf. Tränare har 

utbildats i Handigolf, funktionshinder, bemötande och tillgänglighetskunskap m.m. 

Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi. Folksam ger stimulansbidrag till klubbar. 

Nu finns en rad Handigolfsektioner och utbildningen fortsätter på klubbar runt om i 

landet. 

24. Ädelfors Folkhögskola. Spelutveckling. Syftet med projektet var att utveckla två nya 

samverkande kurser inom konst- och speldesign för unga med NPF. Idag finns ett helt 

nytt program på skolan med fyra olika kurser i dataspelsutveckling.  

25. Shedo. Ego Nova. Projektets syfte var att bidra till att förebygga 

kombinationsproblematiken självskadebeteende och ätstörningar samt att öka 

kunskaperna på området och att verka mot fördomar och stigmatisering. Verksamheten 

drivs nu vidare i föreningens regi med medel från Nationella självskadeprojektet som 

finansieras av Socialdepartementet.  

26. Kvinnors nätverk/Linnamottagningen. Linnahemmet. Syftet med projektet var att 

starta upp ett litet behovsanpassat akutboende med behandlingsinsatser för flickor i 

åldrarna 13–19 år utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld, med omfattande behov av 

stöd dygnet runt. Föreningen driver nu ett boende som finansieras som HVB-hem.  

27. Verdandi, Stockholmskretsen. Järvas unga ska synas och höras. Syftet med projektet 

var att försöka få unga som är för gamla för ungdomsgården att engagera sig i sitt område 



 

 

genom att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter där unga leder yngre. Verksamheten 

fortsätter nu i föreningens regi med finansiering från Stockholms stad och genom att ett 

bostadsbolag betalar lokalen.  

28. Västanviks folkhögskola. Socialt företag för döva/Dalahänder. Syftet med projektet var 

att folkhögskolan skulle starta ett socialt företag för döva ungdomar och döva med 

utländsk bakgrund. Nu har man startat ett socialt företag med ett antal anställda som 

utför en rad olika tjänster såsom städning, djurhållning och trädgårdsarbete.  

29. Hidde Iyo Dhaqan. Egna röster egna bilder. Syftet med projektet var att fylla 

kunskapsluckor och sprida kunskap inom och utom den svensksomaliska gruppen. 

Föreningen har tagit fram en bok och en utställning som används bl.a. i 

Berättarnätverket. Unga har startat en teaterförening och utställningen turnerar runt. 

Materialet används också i studiecirklar 

30. Sensus Östergötland Norra Småland. Barn och föräldrasamverkan. Syftet med 

projektet var att skapa mötesplatser för föräldrar med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Verksamheten drivs nu vidare i föreningens regi. Tre 

föräldragrupper träffas varje vecka med mellan 3–6 föräldrar i varje grupp, beroende på 

antal barn och funktionsnedsättning.  

31. Ideella föreningen Svenska Idébanken. Idébanken Emmaboda. Syftet med projektet 

var att skapa en mötesplats för kulturmöten i centrala Emmaboda och att utveckla socialt 

företagande i kommunen. Mötesplatsen drivs nu vidare i kommunens regi och en person 

från föreningen är anställd i verksamheten som nu har fokus på språk.  

32. Fäktning för synskadade. Syd i Fokus. Syftet med projektet var att främja det 

gemensamma lärandet i fäktning i grupp och att långsiktigt etablera fäktning för 

synskadade i Sverige. Nu finns en ny förening, Fäktklubben Prét, som driver 

verksamheten vidare.  

33. Mångkulturell Kunskap. Projekt Fjäril. Syftet med projektet var att främja 

förutsättningarna att finna arbete för arbetslösa nysvenskar med psykiska 

funktionsnedsättningar. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi som samverkar med 

Arbetsförmedlingen som hänvisar personer till verksamheten.  

34. KFUM JKS Stockholm. Mitt 127. Syftet med projektet var att motverka psykisk ohälsa 

hos barn och ungdomar mellan 15–20 år. Genom projektet ville man skapa och genomföra 

en återkommande sommarfestival öppen för alla. Upptäcka barn och unga som är i behov 

av stöd och skydd, samverka med andra stadsdelar m.m. Verksamheten lever nu vidare i 

föreningens regi med finansiering från stadsdelsförvaltningen. Projektledaren är nu 

anställd av förvaltningen.  

35. Finspångs motorsällskap. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Syftet 

med projektet var att skapa en verksamhet för att utveckla motorsporten och de 

kringaktiviteter som finns kring kärnverksamheten så att fler personer med olika 

etnicitet, bakgrund, åldrar och funktionsnedsättning kan medverka och ingå i ett socialt 

sammanhang. Verksamheten drivs nu vidare i föreningens regi finansierad av Mo Gård 

och verksamheten har också utökats med personer från omsorgen i kommunen som fått en 

mötesplats för dagligverksamhet två dagar i veckan.  

36. Vänersborgs kommun. Arbetsmarknadsavdelningen. Steget ur Bojan. Syftet med 

projektet var att skapa en metod där ungdomar som idag har skulder, hos kronofogden och 

inkassobolag, som är för små för skuldsanering, får hjälp och verktyg att ta sig ur sin 

situation för att få kraft och vilja att förändra sina liv. Inledningsvis samarbetade 

kommunen med KRIS. Nu fortsätter kommunen arbetet inom ramen för sin 

ungdomssektion.  

37. BUFFF f.d. Bryggan Stockholm. Nytt föräldracirkelmaterial – cirklar inom 

Kriminalvården. Syftet med projektet var att ta fram ett modernt och bredare material 



 

 

med ett tydligt barnperspektiv för föräldracirklar för frihetsberövade föräldrar. Metoden 

är nu implementerad i kriminalvården där föreningen utbildar personal på anstalterna till 

gruppledare.  

38. Galleri Syster. Lilla syster. Syftet med projektet var att göra en satsning på unga 

konstnärer. Nu har föreningen en ungdomssektion som har verksamhetsstöd från 

kommunen, landstinget och ett bostadsbolag.  

39. Arvika pastorat. Miriam, Tjej- och kvinnocenter i Arvika. Syftet med projektet var att 

skapa ett kvinnocenter för flickor och unga kvinnor som är i behov av stöd och hjälp där 

insatsen från socialtjänst eller andra samhällsinstanser inte är självklara. Nu finns en 

tjejjour inom ramen för en kvinnojour som är medlem i ROKS. Verksamheten bygger på 

ideellt arbete och finansieras av ROKS och donationer.  

40. Föreningen Fanzingo. Radio Fri. Syftet med projektet var dels att starta en 

radiostation som sänder från insidan av en låst institution och ger en röst åt unga 

frihetsberövade, dels en radioredaktion som producerar reportage och inslag från utsidan 

och som vänder sig till unga som har erfarenhet av inlåsning. Verksamheten fortsätter i 

föreningens regi. Idag finns också verksamhet på anstalter för kvinnor och 

Kriminalvården vill implementera verksamhet på fler ställen. Föreningen har dessutom 

tagit fram en metodbok med medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

41. Stockholms Handikappidrottsförbund. Synlig idrott. Syftet med projektet var att få 

fler barn och ungdomar med synnedsättning att vilja prova på olika idrotter.  Nu finns en 

idrottsskola för barn med synnedsättning i föreningens regi. 

42. Kultur och Fritid, Norrköpings kommun i samarbete med Somaliska 

ungdomsföreningen. Konst – PIMPA. Syftet med projektet var att öka kunskapen om 

demokrati och mänskliga rättigheter genom ett arbetssätt där dessa frågor vävs in i ett 

konstnärligt skapande. Projektet mynnade ut i en ny förening, Imagine what we can do, 

som driver verksamheten vidare. Arbetet sker ideellt med stöd från olika stiftelser. 

Verksamheten har utökats och omfattar idag också ungdomarnas föräldrar som har 

stadsodlingar.  

43. Svenska psykoanalytiska föreningen. Tryggare kan flera vara – psykodynamisk 

handledning och behandling vid Barnavårdscentraler. Syftet med projektet var att lansera 

en ny modell för att hantera psykologiska problem som drabbar barn under deras första 

tid samt deras föräldrar. Den modell som tagits fram ingår idag i ett forskningsprojekt och 

på ett mindre antal BVC med stöd från en stiftelse. Två landsting fortsätter ge stöd och 

har skrivit avtal med psykoanalytiker.  

44. Strokeföreningen i Kalmar. SMS-team i Syn- och strokerehabiliteringen i Kalmar. 

Syftet med projektet var att göra tillvaron enklare för människor med hemianopsi och 

kvadrantopsi, synskador uppkomna efter stroke. Metoden används nu på 

strokehabiliteringar runt om i landet och fem sjukhus har SMS-rum i sina habiliteringar.  

  



 

 

Kategori 3 – Erfarenheterna från projekten lever vidare 

Till kategori 3 hör projekt som exempelvis har utvecklat en verksamhet, metod eller ett 

nytt arbetssätt som efter projektets slut används i organisationen eller av aktörer utanför 

organisationen, exempelvis inom offentlig sektor. Jämfört med kategori 4 är det för dessa 

projekt svårare att uttala sig om omfattningen. 

 

45. RFSL Ungdom Riks. Nära – ett projekt om nära relationer och sexuell hälsa för 

transpersoner. Syftet med projektet var att ge unga transpersoner kunskap om sex, kärlek 

och relationer. Föreningen ger utbildningar och har tagit fram en webbsida där man också 

kan få svar på frågor via e-post. Socialstyrelsen finansierar med 20 procent. 

46. Romska ungdomsförbundet. Vi är romer. Syftet med projektet var att genomföra en 

vandringsutställning om romer, på olika museer och kulturinstitutioner över landet och 

att skapa en virtuell utställning, så att alla barn och ungdomar kan ta del av den romska 

kulturen. Nu finns en vandringsutställning och en virituell utställning för studiedagar 

som köps in av skolor med medel från Kulturrådet inom ramen för Skapande skola. 

Verksamheten administreras av Romskt kulturcentrum.  

47. Föreningen Tjejers rätt i samhället TRIS. Nå vidare – Hedersförtyck och intellektuell 

funktionsnedsättning. Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur 

särskoleungdomar utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Målgruppen är främst 

anställda på gymnasiesärskolorna. Föreningen har tagit fram ett studiematerial och säljer 

utbildningar för pedagoger, elevvårdspersonal, elevassistenter och skolledningar.  

48. IPA-Barns rätt till lek. Barn som inte leker. Syftet med projektet var att ta fram 

information och ett verktyg som kan bidra till att barn som inte knäckt lekkoden får ett 

utvecklande stöd. Verksamheten fortsätter i föreningens regi. Ett metodmaterial har 

tagits fram och en valbar kurs på temat finns på Stockholms universitet.  

49. Nordiska Folkhögskolan. Dömda. Syftet med projektet var att inspirera unga dömda 

enligt LSU att välja en egen berättelse som påverkat dem positivt i sin människosyn och 

gestalta denna berättelse för att bevara den åt eftervärlden. Projektet har i samarbete 

med Arbetets museum, Riksutställningar och Världskulturmuseet tagit fram en 

utställning som turnerar runt i landet.  

50. DART. PRAGMA – Pragmatisk organiserade kommunikationskartor för barn med 

omfattande kommunikationssvårigheter. Syftet med projektet var att ta fram en ny metod 

för kommunikation. Nu finns bildbaserade kommunikationskartor som används i boenden, 

habiliteringen, skolor och uppdragsutbildningar.  

51. Röda Korsets Ungdomsförbund. Humanitet och Kreativitet i skolan. Syftet med 

projektet vara att skapa bättre förutsättningar för skolelever att engagera sig för 

humanitet och mänskliga rättigheter i skolan och på fritiden. Nu finns ett spel och en 

handbok som används ute i skolorna. Verksamheten finansieras med medel från 

regeringens satsning på nyanlända.  

52. Grrl Tech Ideell Förening. På tal om 6. Syftet med projektet var att skapa ett 

nyanserat samtal om sexualitet mellan människor som sällan möts för att öka toleransen 

mellan människor som inte delar samma erfarenheter av identitet, kön, ålder, kultur, 

sexualitet och fysisk förmåga. Nu finns ett utbildningsmaterial som distribueras via en 

läromedelscentral och används av skolor runt om i landet. Föreningen ger också 

fortbildningar på skolor runt om i länet. 

53. FUB Uppsala. Alla sommarens skurar blir till min spegelbild. FUB har tillsammans med 

Teater Blanca gjort ett antal kortfilmer utifrån teaterföreställningen Resenärerna. 

Filmerna visar på det arbetssätt som teater Blanka har, där möjligheter att skapa blandas 

med möjligheten att se och ta del av teater. En verksamhet där alla kan bidra efter sin 

förmåga. En blogg har skapats som lever vidare med stöd från kommunen.  



 

 

54. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset och Barnombudsmannen i Uppsala. Knas 

hemma. Syftet med projektet var att stärka och mobilisera barn och unga som bor i 

familjehem eller är i annan institutionell samhällsvård, genom de ungas egen berättelser, 

röster och utbildning. Som ett resultat av projektet har de unga startat en egen förening, 

Knas hemma, som efterfrågas i olika utredningar och anlitas för att hålla föredrag och 

utbildningar.  

55. Forum SKILL. Så funkar sex. Projektets syfte var att ta fram tillgängliga metoder för 

kommunikation och information om sex och samlevnad för personer med intellektuella, 

neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Föreningen ger nu 

uppdragsutbildningar och har tagit fram en samlevnadsbok med tillhörande handledning 

och film som används i dagliga verksamheter, gruppboenden, sociala företag, 

gymnasiesärskolor m.fl. Vuxenskolan håller studiecirklar med materialet och det finns en 

webbplats där man kan ställa frågor och få svar från en sexolog. Som ett resultat av 

projektet har även en poddradio startats. 

56. Svenska OCD-förbundet. Ananke. Friskare med djur och musik – ett hälsoprojekt för 

barn med OCD. Projektet syftade till att erbjuda barn 5–13 år med OCD en möjlighet att 

delta i aktiviteter med djur och musik, för att må bättre till följd av de hälsoeffekter 

sådana aktiviteter kan ge. En metod har tagits fram och används nu i föreningens lokala 

föreningar. Föräldrar betalar efter förmåga och föreningen har stöd av olika stiftelser. 

57. Ingesunds folkhögskola. Olika avtryck. Syftet med projektet var att skapa 

förutsättningar för personer med intellektuella funktionshinder att ta del av ett ökat 

utbud och fler valmöjligheter till utbildning och fritidsaktiviteter inom olika estetiska 

områden. Nu finns en ny kurs som ingår i den reguljära verksamheten. Man kommer 

också att bedriva kortkurser på en vecka för målgruppen. 

58. Bojen, förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet. 

Fortsättningsprogram för barn som upplevt våld i hemmet. Föreningen har tagit fram ett 

program för barn 4–19 år som upplevt våld i hemmet, samt för deras mammor. 

Verksamheten lever vidare i mindre omfattning i föreningens regi med stöd av Göteborgs 

stad.  

 

 

 

 


