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DÄRFÖR BEHÖVS INITIATIV FÖR 
DAGLEDIGA FÖRÄLDRAR OCH SMÅ BARN

64
procent av deltagarna uppgav att de 
träffade någon de annars inte skulle 
ha mött tack vare Lekfull mötesplats.

I dialoger med daglediga föräldrar blir det tydligt hur 
stort behovet är att kunna gå till ställen med sina barn 
som ger stimulans – lek för barnen och socialt umgänge för 
föräldrarna. Ett önskemål från många föräldrar är att kunna 
gå till en öppen förskola i centrala Kiruna. En lärdom från 
arbetet med ”Rymdstationen” är att öppna mötesplatser som 
varken kräver någon anmälan eller särskilda förkunskaper 
skapar kravlösa förutsättningar för att möten sker mellan 
människor som annars inte skulle ha träffats.

Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Mötesplats med låg
 tröskel för deltagande
>> Integration och   
 delaktighet
>> Attraktiv livsmiljö   
 för föräldrar och barn

SAMHÄLLE

>> Gratis aktivitet  
 som bidrar till en  
 meningsfull vardag

>> Möjlighet att tycka  
 till och påverka

>> Sociala mötesplatser  
 för daglediga  
 föräldrar

INDIVID

>> Möjlighet till dialog 
 mellan kommun och  
 invånare

>> Tillfälle att fånga  
 upp behov och göra   
 barnfamiljer delaktiga  
 i stadsplaneringen
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Lekfull mötesplats
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Ett koncept som skapar lekfulla sammanhang och
förutsättningar för föräldrar med små barn att 
kunna mötas.

I Kiruna är det ont om initiativ och platser 
som riktar sig till föräldralediga med små barn 
– en stor och viktig målgrupp i Kiruna vars 
röster ofta saknas i stadsomvandlingsprocessen. 
Lekfulla mötesplatser har inom projektet 
skapats för att stimulera social interaktion, 
möjliggöra delaktighet i civilsamhället och 
bryta utanförskap under föräldraledigheten. 
Mötesplatsen blir också en kanal där barnen och 
de vuxna kan ge sina synpunkter på hur det nya 
Kiruna kan formas utifrån deras perspektiv.  

Lekfull mötesplats

Dialog och initiativ för
föräldrar med små barn



Deltagarnas röster

Med enkla medel ordnat för 

kreativitet och interaktion. 

Kul när någon frågar vad vi 

vill och tycker, det skapar 

delaktighet.

”Bidrar till
bättre livskvalitet!” 

Ni är värsta samhällsfunktionen
här, att föräldralediga får
komma och prata av sig!

”Mötesplatser som den här har 

stor betydelse. Just den här 

platsen ligger väldigt bra mitt 

i en galleria.Människor har 

möjlighet att börja prata med 

varandra genom ett gemensamt 

intresse, dvs sina barn.”

Med enkla medel ordnat för 
kreativitet och interaktion. Kul 
när någon frågar vad vi vill och 
tycker, det skapar delaktighet.

Det här är jätteviktigt 
för Kiruna. Vi saknar 
mötesplatser för 
föräldralediga. Finns 
ett stort behov av 
en plats där barnen 
kan leka inomhus och 
föräldrar kan träffas.

METODEN
LEKFULL MÖTESPLATS

Under snöfestivalen
2018 träffar Kiru-
nabo föräldralediga 
med små barn för 
samtal om deras
behov och situation.

träff

Insamlat material 
analyseras och olika 
samarbetspartners 
kontaktas för att hitta 
en lokal till en lekfull 
mötesplats inomhus.  

analys

LKAB och KBAB
tillhandahåller en tom 
butikslokal i en galleria. 
Konstmuseet i norr 
bistår med design och
pedagogiska aktiviteter.

lokal

Platsen med temat
“Rymdstationen”
öppnar under två
månader.

rymd

Rymdstationen 
avslutas med en 
öppen workshop 
som ger insikter till 
behov kring en fort-
sättning av en lekfull 
mötesplats.

insikt

Kirunabo fortsätter 
arbetet att etablera 
permanenta rela-
tioner och modeller 
som kan driva en 
lekfull mötesplats.

driva

Kontakt med
Öppenvården på
socialförvaltningen,
Svenska kyrkan,
integrationsenheten
och föräldrar. 

kontakt

Dialogen om möjligheten 
till en lekfull mötesplats 
inomhus är fortfarande 
igång med olika fastig-
hetsägare och förvaltare.

samtal

TACK TILL KBAB, LKAB och Konstmuseet i Norr
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Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Kirunabo har fortsatt arbeta för att skapa samarbeten 
mellan olika aktörer i syfte att skapa en permanent lekfull 
mötesplats inomhus för daglediga föräldrar.  En del i arbetet 
har också varit att leta efter en lämplig lokal för en sådan 
verksamhet. 

Av de dialoger som förts med den berörda målgruppen 
framgår att en öppen förskola med anställda pedagoger 
är mycket efterlängtat. Flerspråkig personal och tydliga 
programpunkter framhålls som faktorer för att en sådan 
verksamhet ska göras tillgänglig för kirunabor med olika 
bakgrunder. 

Projektet konstaterar även att en obemannad öppen lekplats 
i exempelvis en tom butikslokal skulle göra skillnad och 

EN ÖPPEN FÖRSKOLA

Framtidsvisionen


