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Ung i Nedre Dalälven
Om projektet

förts av ungdomarna med sammanställda resultat och
lärdomar, samt nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte med ungdomsfokus.

Ung i Nedre Dalälven genomfördes av Leader Nedre
Dalälven 3 mellan april 2017 och september 2020. Det
utåtriktade arbetet genomfördes mellan hösten 2017
och våren 2020. Projektet var Leader Nedre Dalälven
3:s huvudsakliga ungdomssatsning i området under
programperioden 2014-2020 och riktade sig till målgruppen 13 till 25 år. Projektet hade en projektledare
tillika ungdomscoach med uppdrag att sprida information om projektet, coacha unga att själva genomföra
aktiviteter och administrera projektet och ungdomarnas aktiviteter. Projektets huvudsakliga del var 20 på
förhand obestämda aktiviteter under budgetposten
arrangörsutveckling, som var öronmärkta för aktiviteter
genomförda av unga projektgrupper. Projektet skulle
därigenom möjliggöra för unga mellan 13 och 25 att
genomföra aktiviteter som de själva arbetat fram. Projektet innehöll också aktiviteterna inspirationsseminarium, evenemang för etablering av ungdomsnätverk och
erfarenhetsutbyte med andra leaderområden, i Sverige
och utomlands. Tillsammans skulle dessa aktiviteter
resultera i stärkta ungdomar med ökad känsla av att
kunna påverka sin fritid och med ny kunskap och
erfarenhet av att driva projekt. I denna rapport kommer begreppen ungdomsprojekt, ungdomsaktiviteter
och ungdomsevenemang användas omväxlande för att
beskriva de ungdomsledda aktiviteterna under budgetposten arrangörsutveckling.

Aktiviteter
I projektets budget fanns medel för en ungdomscoach
och uppsökande verksamhet, nio inspirationsseminarium, 20 evenemang genomförda av ungdomar, en
större träff för att etablera ett ungdomsnätverk och
medverkan vid nätverksträffar och erfarenhetsutbyten.

Motivering från styrelsen LAG
Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och
insatsområde Attraktivitet. Projektet förväntas bidra
till att unga människor inkluderas i det lokala utvecklingsarbetet. Projektet har goda förutsättningar att bidra
till att stärka individer och det unga entreprenörskapet
genom möjligheten till genomförande av evenemang,
utökade nätverk och ett ökat lokalt inflytande.

Strategi och
genomförande
Arbetsstrategi och
kommunikation

Syfte
Projektets syfte var att stärka unga i leaderområdet
och på olika sätt inkludera dem i det lokala utvecklingsarbetet. Genom att ge ungdomar inspiration och
kompetensutveckling för att planera och genomföra
evenemang och möjlighet till nya kontakter och nätverk för inflytande, skulle projektet både öka ungdomars faktiska och upplevda möjlighet att påverka sin
ort och sin vardag.

Min roll som ungdomscoach har huvudsakligen bestått
av fem delar: uppsökande verksamhet, stöd till projektgrupper, egna arrangemang (inspirationskvällar och
nätverksträffar), erfarenhetsutbyte och administration.
Mycket tid har också lagts på att hålla LAG informerat
om projektets aktiviteter och arbete.

Mål

Ung i Nedre Dalälvens budget har bestått av fem
aktiviteter: projektledning, där även reseersättning
och marknadsföring ingått, inspirationsseminarium,
arrangörsutveckling, etablera ungdomsnätverk och
erfarenhetsutbyte med andra leaderområden.

Tillvägagångssätt

Målet med projektet var genomförda evenemang
arrangerade av unga för unga inom området, genomförda inspirationsseminarier, genomfört evenemang
för att etablera ett ungdomsnätverk i området, dokumentation av projektet och de evenemang som genom-
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Inspirationsseminarium

Projektledning

Aktiviteten Inspirationsseminarium innehöll budgeterade medel för lokalhyra, en artist eller underhållare
och förtäring för 25 personer. I budget fanns utrymme
för att genomföra nio inspirationsseminarium – ett för
varje kommun i området. Syftet med inspirationsseminarierna var att samla, informera och inspirera unga
att själva genomföra evenemang.

De flesta ungdomsaktiviteter har genomgått en liknande procedur. Först har gruppen eller en vuxen som
har en grupp intresserade ungdomar i sin organisation
kontaktat mig. Vi har träffats och pratat om projektidén och hur den ska kunna förverkligas. Sedan har
jag instruerat gruppen om vad de behöver ta reda på
för att kunna skriva en ansökan, bland annat undersöka kostnader och möjliga lokaler. De har sedan
fått ansökningsblanketten skickade till sig. Den har
gruppen sedan skickat in via e-post. Ofta har ansökan behövt ändras och kompletteras en del innan den
godkänts, varpå den skickats fram och tillbaka mellan
gruppen och mig. Ofta har det varit olika kostnader
i budget som behövt justeras eller bytas ut, för att
ansökan ska bli komplett och för att evenemanget ska
kunna genomföras hos Ung i Nedre Dalälven. När
ansökan har färdigställts har jag och gruppen träffats
för att signera ett avtal. Om gruppens medlemmar
varit under arton år har en myndig person behövt
skriva under som ansvarig vuxen. En ansvarig vuxen
var någonting jag lade till tidigt i projektet för att
gruppen skulle ha en vuxen platsansvarig person som
kunde hjälpa dem ifall någonting skulle hända. Det
har varit en säkerhet för mig, en trygghet för gruppen
och ett bra sätt att se till att det finns vuxna i gruppens
direkta närhet som vet vad de planerar. När avtalet
signerats har gruppen fått behålla ett exemplar och jag
ett. Gruppen har också fått en mapp med deltagarlistor
och listor över ideell tid som de uppmanats att fylla i
under arbetets gång. Därefter följde genomförandefasen när gruppen ska boka och köpa in allting som
behövs till aktiviteten. Grupperna har inte fått göra
några inköp eller definitiva bokningar innan avtalet
godkänts och projektet officiellt varit igång. Däremot
har de kunnat göra preliminära bokningar. Jag hade
ofta ganska mycket kontakt med grupperna kring
inköp och bokningar. Ibland har de skickat listor med
länkar till artiklar till mig så har jag genomfört inköp
och bokningar, ibland har de skött de det själva och
angett Leader Nedre Dalälven 3:s faktureringsuppgifter. När evenemangen genomförts har jag och gruppen
träffas igen för att utvärdera projektet, lämna över
deltagarlistor, ideell tid och bilder. I enstaka fall har
projektgruppen själva utvärderat projektet och sedan
skickat dokumentet till mig. Jag har sedan skrivit en
kort sammanfattning om projektet på Ung i Nedre
Dalälvens flik på Leader Nedre Dalälven 3:s hemsida, så att andra grupper kunnat inspireras av redan
genomförda evenemang.

Etablera ungdomsnätverk
Etablera ungdomsnätverk hade budgeterade medel för
lokalhyra, underhållning, förtäring, ljud och ljus samt
processledare. Inom aktiviteten skulle en stor eller
två mindre träffar arrangeras för att samla projektets
deltagare och lägga grunden för ett ungdomsnätverk i
området.

Erfarenhetsutbyte med andra leaderområden
Aktiviteten har möjliggjort deltagande på Youth
MAB (internationellt forum för unga i biosfärområden arrangerat av Unesco), deltagande på nationella
branschträffar, träffar med ungdomsnätverket som
etablerades under projektets uppstart och träffar med
leaderområden i Sverige och andra EU-länder.

Arrangörsutveckling
Centralt i projektet Ung i Nedre Dalälven fanns aktiviteten arrangörsutveckling. Inom arrangörsutveckling
genomförde grupper av unga själva olika typer av
evenemang och aktiviteter. Där fanns budgetposter för
lokalhyra, artist/föreläsare/workshopledare, utrustning och förtäring, vilket passat in på de flesta typer av
evenemang som inte kräver investeringar. Dessa har
fördelats på 20 tänkta evenemang á 30 000 kr. Det är
dessa pengar som ungdomar har kunnat söka för att
genomföra sina idéer. Aktiviteterna har planerats och
genomförts av grupper av minst tre ungdomar med
stöd av mig och ibland också andra vuxna i deras närhet. Grupperna har inte behövt lägga ut några pengar,
alla fakturor har gått direkt till Leader Nedre Dalälven
3. Jag har också haft ett kreditkort för att direkt kunna
betala både i butik och göra beställningar online. Detta
har gjort det enkelt att hålla koll på ungdomsaktiviteternas olika fakturor och kostnader och sedan redovisa
dessa till Jordbruksverket. Arrangörsgrupperna har
ansvarat för att skriva ner den ideella tid de lagt ner på
evenemanget, att ta bilder och att skriva deltagarlistor.
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Nya ansökningshandlingar

Effektiv nylansering

Hösten 2019 genomförde jag några ändringar av projektets blanketter. Jag uppdaterade ansökningsblanketten och infogade budgeten i den istället för att ha
en separat fil. Jag lade även till ett avtal, istället för att
signeringen skedde på själva ansöka. I avtalet tydliggjorde jag några villkor för genomförandet av projektet. Ansökningsblanketten och avtalet skrevs i Word
istället för PDF och Excel, vilket tycks ha fungerat
bättre eftersom de flesta ungdomar som jag varit i kontakt med har haft tillgång till Word via skolan. I början
av projektet undvek jag Word eftersom det kräver att
de sökande har köpt programmet, vilket visade sig vara
fel tänkt av mig. Det nya materialet var tydligare och
lättare för sökande att fylla i. Jag uppskattade särskilt
att de nya avtalen tydliggjorde de villkor som gällde
för ungdomsprojekten. I samband med att vi signerade
avtalen gick vi också igenom villkoren muntligt. På det
sättet var jag säker på att alla projektgrupper fått och
förstått samma information.

Hösten 2019 var också då jag nylanserade projektet
och marknadsförde en utlysning av medel under en
begränsad tid. En kortare utlysning skyndar på färdigställandet av ansökningar och är lättare att marknadsföra eftersom den har ett nyhetsvärde. För utlysningen
valde jag även att dela in området i tre med tre kommuner i varje för att på så sätt få fler att känna sig
direkt berörda och samtidigt skapa lite konkurrens
mellan närliggande orter. Varje grupp om tre kommuner fick 100 000 kronor att söka i projekt om maximalt
30 000 kronor. Jag upplevde att tidsbegränsade och
geografiskt begränsade utlysningar var en bra metod
för att sprida information om projektet. Det motiverade kommuner och föreningar att sprida informationen och uppmuntra sina unga att söka stöd och det
motiverade grupper av unga att verkligen göra klart en
ansökan och kontakta mig.

Kommunikation
Kommuner

”Våren och hösten 2019 lossnade till slut
proppen rejält och det kom in mängder av
ansökningar från grupper jag tidigare inte
varit i kontakt med. Många hade fått tips
från lärare, vuxna i föreningar och bekanta”

Områdets många kommuner har medfört olika arbetssätt, eftersom de alla fungerar olika och eftersom jag
fått olika bra kontakt med olika sektorer och delar av
de olika kommunerna. Jag har uppmanat alla kommuner i området att skriva om projektet både på sin
hemsida och lägga upp inlägg om det på Facebook.
Under projektets aktiva år har de flesta kommunerna i
området på något sätt marknadsfört projektet via sina
digitala kanaler. LAG-ledamöter och kommunala kontaktpersoner har varit till hjälp för att uppnå detta.

Långt startsträcka
Projektet har varit lyckat och många projekt har
genomförts, men det tog lång tid innan ungdomar började kontakta mig själva. Hela det första året spenderade jag mestadels med att skriva meddelanden, ringa,
boka möten och försöka få igång samarbeten. Många
av de offentligt anställda jag hade kontakt med hade
svårt att ta sig tid och många av de ideella hade fullt
upp, så många kontakter rann ut i sanden. Projektets
första aktiva vår började det genomföras projekt, med
undantag för ett som genomfördes redan under hösten, och jag träffade många potentiella projektgrupper.
Våren och hösten 2019 lossnade till slut proppen rejält
och det kom in mängder av ansökningar från grupper
jag tidigare inte varit i kontakt med. Många hade fått
tips från lärare, vuxna i föreningar och bekanta eller på
något sätt involverats i något av de projekt som redan
genomförts.

Jag har hört av mig till ungdomsgårdar i samtliga kommuner och förklarat vad Ung i Nedre Dalälven innebär
och erbjuder. Jag har sedan besökt alla som besvarat
min förfrågan: ungdomsgårdarna i Säter, Skutskär,
Tierp, Örbyhus, Heby, Morgongåva, Tärnsjö, Sala och
Österfärnebo. På många ungdomsgårdar var intresset
för att driva egna projekt och aktiviteter lågt hos ungdomarna. Kanske för att de genom ungdomsgården
redan hade en mötesplats och möjlighet att genomföra
sina idéer. Många ungdomsgårdar erbjuder ett brett
utbud av aktiviteter, där även resor till andra platser
kan ingå. Bara besöken i Sala och Österfärnebo resulterade i ungdomsprojekt. På ungdomsgårdarna i Heby,
Morgongåva, Tierp, Örbyhus och Säter diskuterades
projekt. I vissa fall påbörjades planering, men grupperna kom aldrig längre än en första idé.
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”Mitt mål har varit att nå ut brett. Även om
alla inte vill driva projekt ska så många som
möjligt känna till möjligheten. Annars kan
de omöjligt ta ställning för eller emot ett
projekt.”

Ungdomsgårdar som projektet varit i kontakt
med
• Fritidsgården Träffen
(Skutskär)

• Ungdomens hus i
Säter

• Tierp

• Grådö ungdomsgård
(ej besökt)

• Söderfors (ej besökt)
• Skärplinge (ej besökt)
• Örbyhus
• Heby
• Minken i Morgongåva
• Gårn i Harbo
(ej besökt)
• Tärnsjö (lades ner, nu
finns ett ideellt initiativ kallat Nya gårn i
Tärnsjö)
• Ungdomslokalen i
Sala
• Chillbo (ej besökt,
mestadels yngre deltagare)

Under projektets gång har en särskild risk identifierats
gällande föreningar, en risk som också är föreningarnas styrka – de har många väldigt engagerade medlemmar och ledare. En risk med detta är att vuxna tar
för mycket plats i ungas projekt. I vissa fall har vuxna
haft svårt att förstå att det är unga själva som måste
driva projekten. De har istället försökt få genomföra
projekt av vuxna för unga. I dessa fall har jag poängterat att deras arbete för ungas aktiviteter är viktigt,
men att syftet med Ung i Nedre Dalälven är att unga
själva ska lära sig projektprocessen, varpå de unga
måste genomföra projekten själva. Det är viktigt att
tidigt informera om att projekten ska drivas av unga.
Att det har sagts betyder däremot inte att det i alla fall
förstås eller accepteras, varpå jag fått arbeta aktivt med
att begränsa de vuxnas inblandning i projekten. Vissa
projekt har haft bra stöd från vuxna i föreningen eller
i ungdomarnas närhet. När den vuxna stöttar, men
håller sig i bakgrunden är detta väldigt positivt. För
att förhindra att de vuxna tar en allt för dominant roll
i projekten har jag sett till att jag så fort som möjligt
har haft direktkontakt med de unga själva, inte genom
den vuxna. På så sätt blir det ungdomarna som sitter
på förstahandsinformationen och som sedan får informera vuxna involverade, varpå maktbalansen i projektet tippar över till de unga. Då har jag också fått bättre
insyn i projektet och kunnat coacha ungdomsgruppen
att själva genomföra projektets olika etapper.

• Långshyttan
(ej besökt)
• Krylbo fritidsgård
(ej besökt)
• Ungdomsverket
(ej besökt)
• Qulturhuset
(ej besökt)
• UG Horndals fritidsgård (ej besökt)
• Österfärnebo fritidsgård
• Hedesunda FUB
(ej besökt)

Föreningar
Jag hörde tidigt av mig via e-post och facebookmeddelanden till många idrottsföreningar, kyrkor och andra
organisationer som normalt har mycket kontakt med
unga. Jag har också informerat många projektägare
som driver projekt genom Leader Nedre Dalälven 3
om möjligheten för unga att söka projektstöd. Även
här blev det olika utfall: i vissa fall ledde kontakten
till projekt, i andra till ett eller flera möten och i vissa
fall blev inget möte av eller svar uteblev. Jag har haft
kontakt med många ungdomssektioner på ridklubbar
och de flesta har sedan genomfört ett projekt. Även om
besöken hos föreningarna inte alltid har lett till projekt
eller direktkontakt med möjliga projektgrupper har de
ändå bidragit till att ryktet om Ung i Nedre Dalälven
har spridits och att fler tagit kontakt med mig efter en
tid. Mitt mål har varit att nå ut brett. Även om alla inte
vill driva projekt ska så många som möjligt känna till
möjligheten. Annars kan de omöjligt ta ställning för
eller emot ett projekt.

Skolor
Det har generellt varit svårt att komma in på skolor
med projektet. Jag har hört av mig till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i området, men fått få
svar tillbaka. I början av projektet genomförde jag
workshops med verktyget Landsbygd 2.0 med högstadieklasser på tre olika skolor i Tierp, Örbyhus och
Heby. En del av de elever jag mötte hade idéer som
hade kunnat bli projekt, men ingen kom längre än en
första idé. Jag fick intrycket av att eleverna jag mötte
hade svårt behålla tillräckligt mycket intresse för att
driva en fråga under en längre tid och ingen ville fortsätta arbeta med projektet längre än några dagar efter
mötet på skolan. Jag har också besökt högstadieskolor
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och presenterat projektet i klassrum. Detta har lett till
en del idéer och planering efter mina besök, men inte
heller dessa initiativ slutfördes.

men det har inte resulterat i några projektidéer. Jag har
också varit i kontakt med gymnasiekåren på Kungsängsgymnasiet i Sala. Kungsängsgymnasiet har också
delat information om Ung i Nedre Dalälven och möjligheten att driva projekt i sina digitala kanaler. Flera
elever har sett detta och tagit kontakt med mig.

I anslutning till vår andra ungdomssatsning, projektet Academy Adventure Leader, tog jag direktkontakt
med lärare inom Ung Företagsamhet, vilket gav bättre
resultat. Det ledde till att jag gjorde klassrumspresentationer på flera gymnasieskolor och träffade lärarna
som fick flyers för både akademin och Ung i Nedre
Dalälven. Efter att lärarna har delat ut flyern med
information om Ung i Nedre Dalälven på skolor har
många unga hört av sig. Överhuvudtaget har det varit
viktigt att vuxna som ungdomarna känner och litar på
har delgivit dem informationen. Lärare har dessutom
haft en förmåga att pusha elever som de vetat har haft
drivet att genomföra aktiviteten, vilket har märkts på
genomförandegraden – många av dessa projekt blev
verkliga evenemang. För mig har direktkontakten
med enskilda lärare varit en framgångsfaktor för att få
komma in på skolor. Ämneslärare har över lag fungerat
bättre än att ta kontakt med rektorer, syokonsulenter
och administrativ personal. Jag har också följt upp
e-post med telefonsamtal, vilket har fungerat bättre
än att bara e-posta eller bara ringa. Lärare är många
gånger upptagna och det gäller att vara påstridig, att
fortsätta ringa och att insistera på att få komma på ett
besök. Ibland har det fungerat bäst att bara åka till en
skola och knacka på berörd lärares dörr. När jag väl
varit där har det varit lättare för lärarna att vara flexibla.

Trycksaker
Projektet har haft en tryckt flyer (se bilaga) med
kort information om projektet och kontaktuppgifter
till ungdomscoachen. Flyern har lämnats till LAG,
kommunala kontaktpersoner, andra kontakter inom
kommunen, ungdomsgårdar, skolor, föreningar och
på bibliotek. Hösten 2019 gjordes en nylansering av
projektet genom en utlysning av medel till ungas aktiviteter. Då gjordes en ny flyer (se bilaga), som skrevs
ut med kansliets skrivare. Båda spreds även digitalt via
e-post och Facebook.

Digitalt och sociala medier
Projektet har haft en flik på Leader Nedre Dalälven
3:s hemsida, en facebooksida och en instagramprofil.
Ungdomscoachen har också haft en egen facebookprofil, som i praktiken använts mer än projektets
facebooksida. Profilen har i skrivande stund 170 vänner. Sidan har 80 gilla-markeringar och 85 följare.
Instagramprofilen har 106 följare. Många följare är inte
unga själva utan olika tjänstemän och föreningsaktiva
i området. På instagram följs projektet även av ungdomsorganisationer. Knappt 20 av instagramprofilens
106 följare kan klassas som unga som drivit eller skulle
kunna driva ungdomsprojekt. Sociala medier har
därmed varit ett någorlunda bra sätt att snabbt sprida
information till aktiva vuxna i området som sedan
kunnat sprida informationen vidare till målgruppen.
Kanske har detta lett till att en del information spridits muntligt, men facebookinläggen har i regel låg
interaktionsgrad. Jag har också använt mig av lokala
facebookgrupper av typen ”det här händer i…” för att
sprida information till unga via vuxna som är aktiva på
facebookforumen.

”Överhuvudtaget har det varit viktigt att
vuxna som ungdomarna känner och litar
på har delgivit dem informationen.”
Under projektets aktiva år är det bara Avesta som har
haft ett ungdomsråd/ungdomsfullmäktige. Jag har
träffat dem ett flertal gånger, först för att informera
om projektet och cirka ett år senare för att planera
och slutligen utvärdera deras ungdomsprojekt. Jag
har också fått hjälp av ungdomsrådet att sprida tryckt
material till Avestas skolor. I området finns också två
folkhögskolor (Tärna folkhögskola och Sjöviks folkhögskola) som jag varit i kontakt med för att boka in
möten med lärare och elevkårer. Dessvärre har inget av
dessa möten blivit av. Genom kontakter har jag sett till
att tryckt material levererats till Sjöviks folkhögskola,

I början av projektet hade jag en idé om att skapa ett
onlineforum för unga där de skulle kunna hålla kontakt och få hjälp med olika idéer och initiativ. Forumet
skulle komplettera projektets facebooksida och erbjuda
ett alternativ till de yngre som ofta inte använder facebook. Något sådant forum har inte skapats. En anledning är att Leader Nedre Dalälven 3:s hemsida inte
har någon sådan funktion. En annan är att det är svårt
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att locka användare till ett nytt forum. När jag pratat
med unga i området tycks väldigt få ha besökt Ung i
Nedre Dalälvens webbsida, vilket talar emot att skapa
ett forum där. I början av projektet underskattades det
arbete det krävs att lansera ett onlineforum och locka
besökare dit.

Gammelmedia
I början av projektet förekom Ung i Nedre Dalälven i
flera tidningar i området. Artiklar skrevs bland annat i
Sala Allehanda, Gästriklands tidning och Norra Uppland/Uppsala nya tidning. Utöver detta presenterades
projektet i intervjuer i P4 Gävleborg, P4 Dalarna och
P4 Uppland. Flera ungdomsevenemang har också
synts i lokalmedia, liksom aktiviteter som arrangerats
av mig, såsom den nationella ungdomsträffen Ungagemang och inspirationskvällar.
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Resultat
Arrangörsutveckling – ungdomsevenemang
Projekt

Kommun

Kostnad
kr

Ideell tid
h

Ideell tid
kr

Jalla för alla fotbollscup

Sala

19 348

386,5

84 520

Eid-fest

Sala

27 033

240

52 800

Invigning airsoftbana

Sala

30 000

593

59 910

Eid 2.0

Sala

24 694

165

35 450

Volleybollträningar

Sala

1668

40

8 800

FIFA-turnering

Sala

1134

207**

10 350**

Föreläsning … och vägen tillbaka

Sala

27 467

269

65 120

Påsklovsaktiviteter

Heby

4975

255

39 100

SaRon ungdomsträffar

Heby

20 861

120,5

26 510

Box Open

Heby

13 911

317,5

43 925

Utomhusbio i Tärnsjö bygdegård

Heby

34 311*

621

118 770

Innebandyläger i Östervåla

Heby

29 972

468

39 975

Ridclinic och bumperballs

Heby

16 475

408

68 680

Aktivitetsdag i Östervåla

Heby

26 287

347

51 240

Invigning av paintballbana

Älvkarleby

26 100

370

50 800

Workshop skateboardramp

Älvkarleby

26 174

114

15 550

#Dagens Ungdom

Tierp

16 453

149

29 210

Idrottskvällar för tjejer

Tierp

17 072

331

70 780
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Valborgsfirande på Valborgshäng

Avesta

13 271

590

80 670

Avslutningsfrukost Estet

Avesta

6095

45,5

10 010

Spa- och tjejkväll

Avesta

9461

33

7 260

Hindermålning

Avesta

1724

24,5

3 520

Hästträffar

Hedemora

28 199

159

7 950

Avslutningsbal ***

Hedemora

2 968

0

0

13 100

169

37 180

LRF inspiration unga entreprenörer Säter, Hedemora, Avesta
Julshow med luciatåg

Säter

11 057

50

8 025

Spadag för kropp och knopp

Säter

9 464

63

13 860

Filmprojekt i Säter

Säter

29 816

2082,5

458 150

Kortfilmsinspelning i Säter

Säter

15 985

80

17 600

Läskig övernattning i Gysinge

Sandviken

10 322

246,5

12 325

Gamla och nya vänner mötas igen

Sandviken

24 732

493

74 800

Workshop i byggnadsvård

Sandviken

29 822

180

22 600

Hiphopfestival

Sandviken

32 322

324

71 280

567 962

9 942

1 696 720

Totalt

*Ett missförstånd ledde till att priset angetts exklusive moms, varpå evenemanget blev något dyrare än 30 000 kr. Ung i
Nedre Dalälven stod för den högre kostnaden och den ses som en del i läroprocessen.
** Uppskattat (lågt räknat) baserat på gruppspelslistor, inga deltagarlistor finns.
*** Evenemanget blev inställt med hänsyn till rådande pandemisituation.
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Sala
kommun

Jalla för alla futsalturnering
Sala, Sala kommun
Vem?
Åkra FC

När?
November 2017

Kostnad
19 348 kr

Den unga fotbollsklubben Åkra FC från Sala ville anordna en futsalturnering (inomhusfotboll), huvudsakligen riktad till ensamkommande
ungdomar. Turneringen blev mycket välbesökt, både av spelare och
åskådare. Totalt kom cirka 160 personer under dagen. Turneringen hölls
i Sala sporthall under en heldag i början av november och alla spelare
bjöds på korv med bröd.
Föreningen planerar att genomföra fler futsalturneringar och hoppas
kunna hitta nya ekonomiska samarbeten. Under projektets gång lärde
sig arrangörerna att skriva en detaljerad budget och att planera evenemanget, vilket de tror att de kommer ha nytta av när de ska arrangera
turneringar i framtiden.

Eid-fest
Sala, Sala kommun
Vem?

När?

Kostnad

Föreningen Våga mixa det okända

Juni 2018

25 620 kr

En grupp ungdomar från Sala ville ordna ett stort inkluderande Eidfirande. De hyrde en lokal, bokade dansare, ansiktsmålare och en hennamålerska, handlade dekorationer och mat.
Dagen blev väldigt lyckad och ungdomarna tog emot cirka 300 besökare, både vana Eid-firare och sådana som aldrig firat högtiden förut.
Arrangemangsgruppen som jobbade hårt med att få allting på plats blev
väldigt nöjda med resultatet. Redan under genomförandedagen efterfrågade gästerna fler arrangemang. Ungdomarna är stolta över vad de
åstadkommit och vill göra om det om de får chansen.
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Invigning airsoft-bana
Möklinta, Sala kommun
Vem?
Alvin, Axel och Anton

När?
Juni 2019

Kostnad
30 000 kr

Gruppen ville färdigställa den airsoft-bana de påbörjat och ha en invigning för allmänheten med gratis spel på den nya banan. För att detta
skulle vara möjligt behövde de köpa in en del utrustning och förbrukningsmaterial för evenemanget.
Evenemanget blev lyckat, trots regn. 20en personer kom och spelade och
åt korv. Gruppen arbetade hårt under vintern och våren med att
färdigställa airsoft-banan, planera invigningen och marknadsföra eventet. Några som var på invigningen har kommit tillbaka och spelat på
banan. Nu vill killarna jobba vidare med verksamheten.

Eid 2.0
Sala, Sala kommun
Vem?

När?

Kostnad

Föreningen Våga mixa det okända

Juni 2019

24 694 kr

Föreningen Våga mixa det okända ville göra en uppdaterad variant av
förra årets Eidfest. För att förnya evenemanget valde de att anlita en
artist för att spela musik. De satte också samman en ny projektgrupp så
att fler i föreningen skulle lära sig att arbeta med projektet.
Eidfirandet blev lyckat. Det gruppen lärt sig från förra året var att se till
att dela på ansvaret. De hade därför många fler från föreningen som var
med och arbetade med förberedelserna. Eidfesten hade fler gäster än
året innan och fler kulturer representerades. Ett till nytt inslag var att alla
som tagit studenten fick komma upp på scenen och firas. Evenemanget
blev mycket uppskattat av både unga och äldre.

Volleybollträningar
Sala, Sala kommun
Vem?

När?

Shohaib, Mohammad, Reza och
Samantha

November &
december 2019

Kostnad
1 668 kr

Projektgruppen hade hört att det fanns ett intresse av att spela volleyboll
bland unga i Sala, men inga klubbar fanns som erbjöd träningar och
spel. Gruppen sökte därför stöd för att själva genomföra några test-
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träningar och därigenom undersöka om intresset fanns och bestod.
Gruppen sökte stöd för inköp av bollar och lokalhyra.
I projektet genomfördes fyra träningar i en av kommunens idrottshallar.
Deltagarna tyckte det var roligt att spela, trots att det saknades en del
material i lokalen. Spelarna var engagerade och flera har frågat när träningarna ska starta igen. Efter projektets slut arbetade gruppen vidare
med att hitta möjliga sätt att fortsätta träna volleyboll, antingen som privatpersoner eller genom att starta en förening.

FIFA-turnering
Sala, Sala kommun
Vem?
Mnasie, Adam, Mahdi och Abiti

När?
Höstlovet,
november 2019

Kostnad
1 134 kr

Ett gäng killar på fritidsgården Ungdomslokalen i Sala hade en idé om
att arrangera en FIFA-turnering under höstlovet. Tillsammans med
engagerade fritidsledare skrev de spelscheman, gjorde affischer och
beställde t-thirts med tryck till vinnare och arrangörer.
Turneringen pågick hela höstlovsveckan med gruppspel måndag till
onsdag och finaler torsdag och fredag. Projektgruppen fick använda
ungdomslokalens skärmar, konsoller, spel och lokaler. Totalt spelades 96
matcher på två skärmar. Projektgruppen var nöjda med arrangemanget
och över att deltagarna lyssnade och samarbetade med dem. I framtiden
arrangerar de gärna fler turneringar.

Föreläsning ... och vägen tillbaka
Sala, Sala kommun
Vem?

När?

Kostnad

Love, Lisa och Kevin

11 februari 2020

27 467 kr

Projektgruppen ville sprida kunskap och ändra förutfattade meningar
om livet i fängelser. De ville därför ordna en föreläsning med Annika
Östberg på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gruppen kom i kontakt med
temat genom sina gymnasiearbeten.
Föreläsningen blev väldigt lyckad. Över 150 personer kom och lyssnade och ställde frågor till Annika. Flera blev rörda till tårar av Annikas berättelse och budskap. Arrangörerna var särskilt glada över att så
många kom, både från skolan och från allmänheten.
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Påsklovsaktiviteter
Tärnsjö, Heby kommun
Vem?

När?

Kostnad

Kevin, Marcus och Troy

April 2018

14 817 kr

Gruppen ville arrangera en kul påsklovsaktivitet i Tärnsjö och anordnade två dagar i idrottshallen där de erbjöd aktiviteter med bumperballs,
sumobrottardräkter och en hoppborg. Båda dagarna bjöd de deltagarna
på hamburgare.
Evenemanget blev mycket välbesökt - totalt kom cirka 200 personer!
Både besökare och arrangörer var mycket nöjda med dagen.

SaRon ungdomsträffar
Tärnsjö, Heby kommun
Vem?

När?

Kostnad

SaRon; Linus, Filip och Pontus

April 2018

21 562 kr

I Tärnsjö ville ett gäng ungdomar, med stöd av föräldrar och assistenter
ordna ungdomsträffar för personer med utvecklingsstörning, autism
eller förvärvad hjärnskada. Efter att gruppen undersökt intresset och fått
låna en lokal av kyrkan sökte de pengar hos Ung i Nedre Dalälven för
att kunna köpa in utrustning till fyra tematiska ungdomsträffar. Till den
femte och avslutande träffen bokades en trubadur och plockmat.
Träffarna blev mycket populära och lockade många deltagare. Aktiviteterna fortsätter även efter att evenemangsserien slutförts.
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Heby
kommun

Box Open
Morgongåva, Heby kommun
Vem?

När?

Morgongåva boxningsklubb

Maj 2018

Kostnad
13 911 kr

Morgongåva boxningsklubbs unga boxare ville arrangera en boxningsgala för att introducera klasskompisar och andra unga i kommunen för
boxning och visa att det är en kul sport. De bjöd in en vänklubb från
Litauen för att gå internationella matcher på galan och köpte in chips
och dryck.
Galan blev väldigt lyckad och lockade cirka 150 besökare. Arrangörerna
slet med förberedelserna, monterade scen och spred information. Det
roligaste var att gå (och så klart också vinna) matcherna!

Utomhusbio i Tärnsjö
Tärnsjö, Heby kommun
Vem?

När?

Kostnad

Michaela, Elliot och Gabriella

Juni 2018

28 700 kr

Michaela, Elliot och Gabriella ville ordna en utomhusbio för unga i
Tärnsjö. De bestämde sig för att visa filmen på hembygdsgården. De
hyrde in en stor LED-skärm och ljudutrustning, köpte en filmlicens och
spred information om evenemanget på internet och via affischer.
Kvällen blev väldigt lyckad. Totalt kom 188 personer, som slog sig ner
på marken och på solstolar. Gänget var väldigt nöjda med att ha lyckats
locka dit så mycket folk! De var också lättade över att allting fungerade
så bra - ingenting krånglade och filmen syntes klart och tydligt trots att
det var ganska ljust ute. De har redan fått frågan om när det blir utomhusbio nästa gång.

Innebandyläger i Östervåla
Östervåla, Heby kommun
Vem?
Troy, Edvin och Kalle

När?
Augusti 2018

Kostnad
29 990 kr

Troy, Edvin och Kalle spelar innebandy i Östervåla och ville, tillsammans med resten av sitt lag, arrangera ett innebandyläger. Lägret skulle
kicka igång säsongen och vara ett sätt för laget att spela ihop sig och bli
bättre. Lägret genomfördes under tre augustidagar i Östervåla sporthall.
Laget tog in en tränare från Uppsala, tryckte tröjor och köpte in utrustning.
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I efterhand tycker laget att lägret blev bra. De var många som hjälptes åt med förberedelserna, så varje person behövde inte lägga ner så
mycket tid. Det roligaste var, så klart, själva lägret där man fick testa på
nya övningar och spela mycket match. I efterhand har laget fått mycket
beröm av föräldrarna.

Ridclinic och bumperballs
Heby, Heby kommun
Vem?
Ungdomssektionen Heby ryttarförening

När?

Kostnad

12 januari 2020

16 475 kr

Ungdomssektionen ville anordna en rolig och inspirerande dag på klubben med bumperballs och en clinic med Sissela Smith. Gruppen ville
att dagen skulle förena klubbens olika medlemmar; både ridskoleelever,
privatryttare och andra hästintresserade i området.
Dagen genomfördes i januari 2020 och fick nästan 100 besökare!
Arrangörsgruppen är nöjda med dagen och att allting flöt på smidigt.
Många har visat uppskattning, både på klubben och på Facebook och
sagt att de hoppas att ungdomssektionen genomför en liknande dag
igen.

Aktivitetsdag för unga i Östervåla
Östervåla, Heby kommun
Vem?
Kevin, Tilda, Anton och Emil

När?
1 februari 2020

Kostnad
26 287 kr

Gruppen är engagerad i den lokala innebandyföreningen och ville maximera ett så kallat Lördagshäng för att locka fler unga till sporthallen och
till innebandymatcherna. Lördagshängen genomförs kvällstid en lördag
i månaden och ska erbjuda en samlingsplats för unga på en ort där det
inte finns någon ungdomsgård. Gruppen ville nu genomföra aktiviteter
även under dagen för att på så sätt kunna erbjuda en hel lördag med
aktiviteter i Östervåla. De sökte stöd för att kunna hyra in bumperballs,
bungybasket och andra uppblåsbara aktiviteter och för att kunna bjuda
på hamburgare.
Dagen blev som gruppen hade tänkt sig. De fick låna en grill av skolan
och med varma kläder gick det att grilla hamburgare i februari. Aktiviteten lockade ett 70-tal ungdomar. De som kom var nöjda och uppskattade evenemanget. Nu hoppas gruppen att aktivitetsdagen öppnade
ögonen för lördagshänget och att fler unga ska komma på föreningens
framtida aktiviteter. Planen är att gruppen ska arrangera aktiviteter för
unga året ut.
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Älvkarleby
kommun

Invigning av paintballbana
Skutskär, Älvkarleby kommun
Vem?
UNF Skutskär

När?
Juni 2018

Kostnad
26 350 kr

UNF i Skutskär hade påbörjat iordningställandet av en paintballbana
som de ville ha en invigning av. Under invigningen skulle besökarna få
chans att prova på paintball och på kvällen skulle invigningen fortsätta
inne i IOGT-NTO:s lokaler med snacks och musik.
Gänget beskriver invigningen som väldigt lyckad. De var igång i 12 timmar. Först förberedde och genomförde de aktiviteterna på själva paintballbanan. Alla som ville fick nämligen spela. Därefter förbereddes och
genomfördes kvällsaktiviteterna. Gästerna var jättenöjda och UNF har
fått flera bokningsförfrågningar efter invigningen. Invigningen visade
att det finns många som vill spela paintball och nu funderar de på att
arrangera ett paintball-läger.

Workshop skateboardramp
Heby, Heby kommun
Vem?

När?

Kostnad

Linus, Kevin, Joel, Caspian, Rasmus
och Erik

Oktober november 2018

20 200 kr

Killarna ville bygga klart sin påbörjade skateboard- och cykelramp, men
hade svårt att få det att fungera med den utrustning och det material
de hade. De sökte därför ett ungdomsprojekt hos Ung i Nedre Dalälven
för att kunna ta hjälp av en erfaren snickare med bra verktyg och för att
kunna köpa in bra skivor för ändamålet.
Workshopen, som delades upp i två tillfällen, blev lyckad! Snickaren
hade med sig verktyg och visst material, resten samlade och köpte
projektgruppen in. Alla var delaktiga med idéer och rampen blev bra.
Workshoptillfällena gav gruppen motivation att arbeta vidare på egen
hand mellan och efter träffarna. Strax efter att rampen blev klar kom
snön, men sommaren bjöd på åkning!
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Idrottskvällar för tjejer
Tierp, Tierps kommun
Vem?
Shukri, Salmo och Ilhan

När?
Hösten 2019

Kostnad
17 072 kr

När skolidrotten tog slut tog en grupp tjejer saker i egna händer och skapade ett projekt med idrottsaktiviteter för tjejer kvällstid. De bokade en
idrottshall, köpte in material och engagerade tre ledare i dans, yoga och
bollsport/idrott. Kvällarna var specifikt för tjejer så att de kunde spela
utan slöja.
Projektet blev lyckat och gav mycket glädje och energi! Ett tjugotal tjejer
idrottade tillsammans varje måndag under fyra månader. Efter att projektet avslutats arbetade gruppen med att hitta former och finansiering
för att projektet skulle kunna övergå i löpande verksamhet.

#Dagens Ungdom
Örbyhus, Tierps kommun
Vem?

När?

Kostnad

Alexandra, Malin, Linus, Julia,
Viktor och Jonathan

Oktober 2018 mars 2019

23 535 kr

En grupp unga vuxna i Örbyhus ville starta en verksamhet för ortens
ungdomar. Tanken var att unga ledare och en lokal skild från skolan
skulle kunna ge ungdomarna en fristad och möjlighet att både koppla av
och växa som personer. De ville ordna träffar med pyssel, tv-spel, möjlighet till läxhjälp, filmkvällar, en idrottskväll och en kväll på badhuset.
Träffarna hölls varje fredagskväll under ett halvår och var väldigt uppskattade. Gruppen samarbetade med leaderprojektet Framtidsfabriken
och fick använda deras lokaler vid stationen i Örbyhus. Den mest välbesökta fredagen kom över trettio ungdomar och #Dagens Ungdom har
idag över sjuttio följare på Instagram! Ungdomsprojektet resulterade i
fler träffar än vad som skrevs i ansökan. Den inköpta projektorn användes flitigt. Besöken på idrottshallen och badhuset uteblev på grund av att
det inte fanns några lediga tider som passade med #Dagens Ungdoms
träffar. Ledarna berättar att #Dagens Ungdom verkligen blev den fristad
de hoppades på och att de och ungdomarna verkligen fick chansen att
lära känna varandra. Fredagsträffarna fortsatte efter projektets slut i föreningen Utveckla Örbyhus, Tobo och Vendels regi.
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Tierps
kommun

Avesta
kommun

Valborgsfirande på Valborgshäng
Avesta, Avesta kommun
Vem?
Avesta ungdomsråd

När?
3 april 2019

Kostnad
13 271 kr

Avesta ungdomsråd brukar varje år anordna ett så kallat Valborgshäng.
2019 ansökte de om projektmedel för att lyfta evenemanget med nya
inslag. Bland annat köpte ungdomsrådet in mängder av ballonger och
ordnade med röd matta och välkomstsnacks.
Valborgshänget 2019 lockade flera hundra besökare! Ungdomsrådet
menar att kvällen verkligen blev ett Valborgshäng 2.0. Efteråt har de fått
uppskattning från både besökare och politiker i Avesta.

Avslutningsfrukost Estet
Avesta, Avesta kommun
Vem?
Jennifer, Isabelle och Linn

När?
Juni 2019

Kostnad
6 095 kr

Tre tjejer ville ordna ett frukostevenemang för sin klass i samband med
att de skulle ta studenten i juni 2019. I projektet ingick dekorationer, en
riktig brakfrukost och band med olika utmärkelser till klasskamraterna.
Frukosten blev lyckad och uppskattad för sin hotellfrukostkänsla. Projektet gjorde att de kunde göra så mycket mer än de annars skulle haft
möjlighet att göra. I en klass med många viljor var det ingen som hade
någonting negativt att säga om arrangemanget. Gruppen uppnådde sitt
mål - att få ett fint avslut med klassen efter tre år tillsammans.
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Spa/tjejkväll
Avesta, Avesta kommun
Vem?
Emelie, Emilia och Isa

När?
Maj 2019

Kostnad
9 461 kr

Tre vänner ville ordna en spa/tjejkväll för sig själva med fokus på hår
och naglar. Kvällen skulle vara någonting extra, eftersom de snart skulle
ta studenten och flytta ifrån varandra. Gruppen planerade aktiviteten,
köpte produkter och stämningshöjande doftljus och beställde sushi.
Kvällen blev lyckad. Från början var planen att anlita en frisör, men det
var svårt att få tag på någon som kunde göra behandlingar utanför sin
salong, så trion fick ta hjälp av en hårintresserad förälder. Alla tjejerna
var delaktiga i både planering och genomförande och resultatet blev en
rolig och minnesvärd kväll tillsammans.

Hindermålning
By, Avesta kommun
Vem?
Ungdomssektionen Storbyns ryttare

När?
Juni 2019

Kostnad
5 227 kr

Ungdomssektionen hos Storbyns ryttare ville träffas och måla ett hinder
i prides färger. De ville samlas kring någonting, ha en rolig aktivitet och
samtidigt stå upp för fri kärlek. De sökte projektmedel hos Ung i Nedre
Dalälven för att kunna köpa in material till målningstillfällena.
Aktiviteten blev lyckad och hindret blev, som bilden visar, jättesnyggt!
Gruppen var nöjda över att kunna erbjuda en aktivitet där alla kunde
delta.
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Hedemora
kommun

LRF inspiration unga entreprenörer
Säter, Hedemora och Avesta kommuner
Vem?
När?
LRF Ungdomen Dalarna
Juli och augusti 2018

Kostnad
13 100 kr

LRF Ungdomen Dalarna ville ordna entreprenörsträffar för sina medlemmar och besöka framgångsrika entreprenörer i kommunerna Avesta,
Hedemora och Säter. De genomförde två träffar där de besökte en ekologisk grisgård och ett lokalt bryggeri. Målsättningen var bland annat
att inspirera medlemmarna, ge dem tillfälle att nätverka och öka deras
kunskap om närodlat och produktförädling.
Träffarna blev lyckade och deltagarna var nöjda. Entreprenörerna var
inspirerande och stämningen avslappnad. Från början hade styrelsen
planerat tre träffar, men på grund av för få anmälda ställdes den tredje
träffen in. Under processen har projektgruppen lärt sig att ta ansvar,
planera och att samarbeta mot ett mål. De skulle gärna genomföra något
liknande igen.
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Hästträffar
Hedemora, Hedemora kommun
Vem?

När?

Kostnad

Elsa, Emma, Isabelle, Alicia och
Evelina

Våren/sommaren
2019

28 199 kr

En grupp tjejer i sjunde klass i Hedemora ville genomföra en aktivitet
för att lära känna fler i den nya klassen bättre. Eftersom bara en i gruppen ridit tidigare köpte gruppen in böcker om hästar och planerade,
tillsammans med en ridskola, ett program som tjejerna skulle följa. Programmet innehöll olika typer av ridturer och avslutades med uteritter.
Tjejerna samordnade skjuts till ridskolan och träffades under våren och
sommaren 2019. Projektet blev lyckat. Gruppen mötte några svårigheter
som de löste under projektets gång. Gruppens största lärdom från ungdomsprojektet är vikten av planering och att dela på ansvaret, annars
blir det väldigt tungt för en person.

Avslutningsbal
Hedemora, Hedemora kommun
Vem?
Alma, Lisa, Tobias och Hannah

När?

Kostnad

Inställd på grund
av Covid-19

2 968 kr

En grupp nior från Vasaskolan i Hedemora ville arrangera en avslutningsbal för skolans nior. Balen skulle bli ett fint avslut efter många år
tillsammans. Gruppen sökte stöd för lokal, mat, snacks och dekorationer. Underhållning skulle de ordna ideellt. Tyvärr blev avslutningsbalen
inställd på grund av Covid-19.
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Säters
kommun

Julshow och luciatåg
Säter, Säters kommun
Vem?
Säterbygdens ridklubb

När?
14 december 2019

Kostnad
11 057 kr

Ylva, Julia och Tove från Säterbygdens ridklubb ville arrangera ett luciafirande där alla barn och unga på ridklubben erbjöds vara med. De sökte
stöd till hyra av ridskolehästar, hyra in häst och vagn, köpa in rekvisita
och ha med personal vid showen och träningar med hästar, vilket var ett
säkerhetskrav från klubbens.
Luciafirandet blev väldigt lyckat. Det blev en bra blandning av både
hoppning, dressyr och ridande tomtar. Programmet hade en lagom
längd så även yngre barn i publiken orkade hålla koncentrationen uppe.
Firandet lockade en del nya människor till klubben och totalt kom cirka
100 personer! Arrangörsgruppen tyckte det var särskilt roligt att se hur
engagerade barnen och ungdomarna som deltog i luciashowen var, hur
de satt och övade på sånger i stallet. Nu hoppas projektgruppen att det
återigen ska bildas en ungdomssektion som kan ta över evenemanget
och göra det till ett återkommande inslag.

Spadag för kropp och knopp
Säter, Säters kommun
Vem?
Sanna, Mathilda, Emma och Moa

När?
17 januari 2020

Kostnad
11 619 kr

Fyra tjejer från Unga till arbete i Säter ville ordna en avslappnande
spadag för sig och de andra i gruppen. Målet med aktiviteten var att få
tillfälle att slappna av, få ny energi och ta hand om både kropp och själ. I
projektet satte de ihop en heldag med aktiviteter som hör en spadag till.
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Dagen blev just så avslappnande som de hade hoppats. Både projektgruppen och de andra deltagarna var nöjda med dagen. Efter genomförandet konstaterade gruppen att många kockar faktiskt kan åstadkomma
väldigt bra saker tillsammans.

Filmprojekt i Säter
Säters kommun
Vem?

När?

Kostnad

Alexander, Dennis, Erik, Oscar,
Agape och Filip

Hösten och vintern
2019-2020

29 816 kr

En grupp som gör film i Säter ansökte om att spela in tre kortfilmer i och
kring Säter och involvera fler unga från Säter i filmerna. Stödet användes till att köpa in rekvisita, kostym och smink. Gruppen skrev manus,
planerade inspelningsplatser och höll möten på biblioteket för att locka
statister till filmerna.
Inspelningarna blev lyckade. Gruppen bestämde sig för att spela in en
fjärde film inom projektet. Filmerna har involverat många människor
och skapat ett bra samarbete med biblioteket. Efter projektet bestämde
sig gruppen för att starta en förening. När filmerna är färdigklippta
kommer de kunna ses på gruppens YouTube-kanal EDE Film.

Kortfilmsinspelning i Säter
Säters kommun
Vem?
Oscar, Alexander och Erik

När?
Vintern och våren 2020

Kostnad
15 985 kr

Projektet är en spin-off av ett redan genomfört filmprojekt i Säter, där
Oscar som brukar medverka i filmarbetet ville ta den mer ledande rollen och skriva manus med stöd av de andra. En projektgrupp med både
nya och mer erfarna deltagare bildades för att blanda gamla och nya
erfarenheter. Gruppen köpte in rekvisita, kostym och smink och Oscar
fick huvudansvaret för att skriva manus och planera inspelningen. Även
denna film kommer kunna ses på YouTube-kanalen EDE Film.
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Sandvikens
kommun

Gamla och nya vänner mötas igen
Österfärnebo, Sandvikens kommun
Vem?
När?
Österfärnebo fritidsgård; Alva,
Zanyar och Alex

Maj 2019

Kostnad
24 732 kr

Efter att högstadiet i Österfärnebo lades på is har högstadieeleverna börjat på olika skolor. En grupp från ungdomsgården ville skapa en helgträff
där man kunde träffas, de gamla klasserna, men också nya vänner från
de nya skolorna. Särskilt ville man träffa de vänner som flyttat från orten
de senaste åren på grund av nedläggning av bostäder för nyanlända.
Därför ordnade de övernattning på vandrarhemmet i Gysinge, köpte
mat, ordnade lekar och tävlingar.
Helgen gav vännerna tid att umgås och hänga tillsammans. Alla som var
med var väldigt delaktiga i allting under hela träffen och uppskattade att
få spendera en helg tillsammans. Gruppen lärde sig mycket om planering och samarbete. Om de skulle göra om det skulle de gå ut med information tidigare, för att fler som flyttat från Österfärnebo och Gysinge
ska kunna komma.

Läskig övernattning i Gysinge
Gysinge, Sandvikens kommun
Vem?
Österfärnebo fritidsgård; Maja,
Clara och Ellen

När?

Kostnad

April 2018

11 095 kr

En trio från ungdomsgården i Österfärnebo ville kombinera häng med
kompisar med att lära sig om mentalvården förr. Tjejerna ordnade ett
tvådagarsevenemang där en grupp ungdomar från fritidsgården besökte
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mentalvårdsmuseet i Säter och sov över på vandrarhemmet i Gysinge,
som tidigare varit en institution för bland annat mentalt sjuka. Där ville
man laga mat tillsammans och vandra i nationalparken.
Evenemanget blev lyckat. Arton ungdomar och två ledare deltog i
aktiviteten, både killar och tjejer. Mest nöjda var gruppen med att alla
umgicks med varandra utan att dela upp sig i mindre grupperingar.
Under evenemanget hade de mycket tid att umgås med varandra samtidigt som de lärde sig mycket. Dessutom var det häftigt att ha ett helt
vandrarhem för sig själva. På frågan om de skulle göra om det svarade
gruppen bestämt ja.

Workshop i byggnadsvård
Österfärnebo, Sandvikens kommun
Vem?
När?
Österfärnebo fritidsgård
Hösten/vintern 2019

Kostnad
29 822 kr

Ungdomarna på Österfärnebo ungdomsgård ville lära sig mer om
byggnadsvård och renovering enligt gamla metoder. Ungdomsgården
ligger nära Gysinge centrum för byggnadsvård, vilket man ville nyttja i
projektet. Som objekt ville man använda ungdomsgårdens lokaler, så att
workshopen även resulterade i en mysigare ungdomsgård.
Workshopträffarna blev både lärorika och roliga. Arbetet tog mer tid
än beräknad, så ungdomsgården valde att genomföra ytterligare några
träffar efter att projektet avslutats. Gruppen uppskattade särskilt att de
kunnat ta in en expert på byggnadsvård som workshopeldare.

Hiphopfestival
Österfärnebo, Sandvikens kommun
Vem?
När?
Louise, Alva, Alex och Oskar
31 januari 2020

Kostnad
30 000 kr

Projektgruppen ville anordna en hiphopfestival i en lokal mitt i Österfärnebo, särskilt för ungdomar. Innan hiphopfestivalen tog form inventerade gruppen idéer bland unga i Österfärnebo. Efter att ha undersökt
många möjliga aktiviteter bestämde sig gruppen för att ordna en hiphopfestival. De anlitade artisten Frida Scar, en dansgrupp, ordnade en
graffiti-workshop och en trubadur. Alla besökare bjöds på pizza.
Kvällen blev lyckad och lockade människor i alla åldrar. Många från
Österfärnebo kom för att hjälpa till att ordna med praktiska saker under
kvällen, vilket gladde arrangörerna. Efter att projektet avslutats vill gruppen arrangera en hiphop-workshop i Österfärnebo.
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Sammanfattning
arrangörsutveckling

Däremot har planerade tematiska träffar och träningar
med olika teman eller ett mindre antal testträningar
godkänts. Den stora skillnaden är att de planerade träffarna med stor sannorlikhet kommer att genomföras
eftersom gruppen visat att man har en plan och förmåga att hålla uppe intresset trots högre krav på planering. En annan skillnad är att tematiska träffar tydligt
blir ett projekt medan lokalhyra och tvspel snarare
liknar någon sorts fortgående verksamhet utan tydligt
start och slut.

Inom projektet har 33 ungdomsprojekt genomförts av
grupper av ungdomar runtom i området.
Ung i Nedre Dalälvens ungdomsledda aktiviteter, för
enkelhetens skull kallade ungdomsprojekt, har haft
stor spridning, både geografiskt, åldersmässigt och
tematiskt. Projektet och dess aktiviteter har involverat
hela åldersspannet från 13 till 25 år. Ung i Nedre Dalälven är konstruerat som ett paraplyprojekt. Paraplyprjekt innehåller okända delprojekt som är sökbara för
en viss målgrupp, i detta fall ungdomar. Ung i Nedre
Dalälven formulerades och planerades innan Jordbruksverket godkänt projekttypen paraplyprojekt som
projektform för den aktuella projektperioden, varpå
projektets ospecificerade evenemang under aktiviteten arrangörsutveckling var ett sätt att konstruera ett
projekt med liknande funktion och fördelar som ett
paraplyprojekt. Att inriktningen evenemang valdes
var för att kunna formulera kostnadsposter som också
kunde rimlighetsbedömas. Det gjorde helt enkelt aktiviteten tydligare. Under projektets gång har det visat
sig att väldigt många aktiviteter kan passa som olika
typer av evenemang och genomföras med de budgetposter som skrevs in i aktiviteten. Det enda som inte
gått att genomföra är rena inköp och investeringar. Om
aktiviteter däremot kretsar kring själva tillverkningen
som i en workshop eller om inköp görs till ett evenemang såsom tematiska träffar, fungerar även sådana
inköp. Däremot har det varit viktigt att ett projekt inte
bestått av ett enda inköp eller att inköpet är orimligt i
förhållande till aktiviteten. Det är själva görandet som
ska vara i fokus för att ungdomsprojektet ska kunna
klassas som ett evenemang. Evenemanget måste också
vara ungdomarnas egna. Grupperna har inte tilldelats
projektmedel för att ta del av färdiga koncept evenemang (som till exempel att besöka ett badhus), eller
köpa in ett evenemang. Istället har projektgruppen
behövt sätta samman ett program bestående av olika
delar (där ett besök på ett badhus skulle kunna ingå)
som de sammanfogat till ett arrangemang. Evenemang
har kunnat genomföras vid ett tillfälle eller genom flera
tematiska träffar. Om ungdomsprojektet skulle bestå
av flera träffar har jag begärt en tydlig planering, för att
säkerställa att gruppen verkligen har nog aktiviteter för
att träffas många gånger och för att projektet ska ha en
tydlig plan. Projektidéer som bestått av lokalhyra i flera
månader och inköp av ett tvspel har inte godkänts.

Evenemangsidéer har diskuterats i samtliga kommuner
och aktiviteter har genomförts i åtta av nio kommuner. Aktiviteterna som genomförts skiljer sig åt både
gällande hur publika de är och hur komplicerade de
är. Eftersom projektets syfte var att stärka unga genom
inspiration och kompetensutveckling för att planera
och genomföra evenemang är det inte hur publik eller
komplex själva aktiviteten är som är det viktiga, utan
att gruppen går igenom projektprocessens alla delar
och därmed lär sig driva projekt och genomföra evenemang. Det är genom det arbete som projektgrupperna
lagt ner på projektprocessens delar och den hjälp och
coachning som de fått i den processen som projektet
uppnått sitt syfte. Flera av aktiviteterna hade grupperna kunnat genomföra på annat sätt, utan att göra
ett projekt av dem. Vissa aktiviteter har behövt väldigt
lite pengar för att genomföras och hade säkert kunnat
lösas ekonomiskt på andra sätt. Det som skiljer en spadag, en studentfrukost eller träningar som genomförs
av privatpersoner eller föreningar från sådana som
genomförs som ett projekt är själva projektformen.
Arbetet de har lagt ner på att skriva en ansökan och
budget, att involvera flera, att teckna ner ideell tid och
deltagare, att genomföra och att utvärdera skiljer projektgrupperna från någon som bara genomför själva
aktiviteten. Och det är det arbetet som gjort att aktiviteten kan kallas ett projekt och som gör den godkänd
för att finansieras av Ung i Nedre Dalälven.
Eftersom projektet syftar till att lära och kompetensutveckla har det också varit möjligt för mig som projektledare och ungdomscoach att anpassa kraven efter
gruppernas förutsättningar. Projektgrupper med äldre
medlemmar har många gånger önskat genomföra mer
komplexa projekt, vilket har lett till projekt som kräver
mer arbete och planering. Grupper med yngre eller
kognitivt minre mogna deltagare har jag istället hjälpt
förenkla projekten så att de ska vara genomförbara. I
vissa projekt har deltagarna i projektgruppen haft olika
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handikapp eller diagnoser varpå deras ansökningsprocess har anpassats för att projektet Ung i Nedre Dalälven ska vara inkluderande. Där har till exempel vuxna
i ungdomarnas närhet tillåtits hjälpa till mer och kraven på hur många delar ett evenemang måste bestå av
för att det ska kunna klassas som deras eget evenemang
har varit lägre.

arbeten har varit svåra att få till och de har inte alltid
fungerat bra. Det är också viktigt att samarbeta med
rätt organisationer, som faktiskt har kontakter med
unga på orten.
Jag har också försökt engagera unga själva i planeringen av inspirationsseminarierna. Jag har både velat
komma åt deras kontakter, men också deras kunskap
om vad som intresserar unga lokalt. Träffen i Tärnsjö
planerades bland annat tillsammans med tre personer
ur målgruppen unga. Detta fungerade eftersom de
var anställda vid ungdomsgården och biblioteket och
därför kunde lägga tid på att planera med mig. Det har
annars varit svårt att få unga samarrangörer, eftersom
jag då behöver komma med två budskap: en förfrågan
om att samarrangera en inspirationskväll och information om möjligheten att genomföra evenemang.
Jag uppfattade att ingenting gick fram när jag skulle
förmedla båda möjligheterna och valde därför att fokusera på ungdomarnas egna aktiviteter och göra budskapet tydligare. Raka, direkta och enkla budskap har
fungerat allra bäst - Träffa mig för att prata om er projektidé. Att erbjuda två saker som dessutom är ganska
lika: evenemang genomförda av mig eller möjligheten
att själva genomföra evenemang, har varit svårt rent
kommunikationsmässigt.

På grund av lärandeaspekten har det inte varit tilllåtet för samma projektgrupp att göra samma aktivitet
flera gånger. Däremot har en grupp fått söka ett till
ungdomsprojekt ifall en del av projektgruppen byts
ut så att nya medlemmar kan komma med och lära av
de gamla. De har också uppmuntras att utveckla och
förändra evenemanget, även detta för att öka lärandet.
De som gjort ett andra projekt med delvis nya gruppmedlemmar har berättat att de fått till bättre samarbete
inom projektgruppen och med andra som hjälpt till
och att planeringen fungerat bättre än första gången.

Inspirationsseminarium
I projektet har det genomförts tre inspirationskvällar
varav två med inhyrda inspiratörer. Jag arrangerade
en inspirationskväll i Tärnsjö som blev välbesökt och
lyckad. Detta berodde med största sannolikhet på att
jag genomförde den i samarbete med biblioteket och
ungdomsgården, som har de lokala kontakterna. Jag
försökte göra samma typ av samarbete med en annan
ungdomsgård, vilket inte alls fungerade. De satte upp
en affisch, men gjorde ingenting annat för att marknadsföra aktiviteten. Kvällen lockade få deltagare som
egentligen inte var där för evenemanget och därför inte
var särskilt intresserade. Ett tredje seminarium gjordes i mindre skala med en ungdomsgård och en lokal
förening. Träffen lockade inte många deltagare, men
några som kom var väldigt engagerade.

Jag upplevde också att det var svårt att få inspirationskvällarna att mynna ut i faktiska ungdomsaktiviteter.
Inspirationsseminarierna i Tärnsjö resulterade i tre
genomförda ungdomsaktiviteter, men de andra två
inspirationsseminarierna resulterade inte i några
ungdomsevenemang alls. Jag övergick istället till att
genomföra många små, flexibla träffar med föreningar,
skolklasser, tjänstemän, ungdomsgårdar och grupper av intresserade ungdomar. Jag har träffat nästan
varenda ungdomsgrupp som hört av sig eller genom
någon vuxen och lyssnat på deras idéer, peppat och
försökt jobba vidare med dem. Detta har visat sig
mycket mer effektivt när det gäller att få till ungdomsprojekt än inspirationskvällarna.

När projektet skrevs planerades det för nio inspirationsseminarium. Jag har genomfört tre. Det är generellt svårt att få unga att komma på olika evenemang
och ännu svårare om arrangören är relativt okänd. När
ett projekt som Ung i Nedre Dalälven är nytt vet ingen
vad det är eller vem du som arrangör är, varpå det är
svårt att nå ut med information och att få deltagare att
komma. För att nå ut med evenemanget och få deltagare har jag försökt genomföra inspirationsträffar i
samarbete med lokala aktörer för att på så sätt använda
deras nätverk och kontakter med unga. Sådana sam-

Etablera ungdomsnätverk
I projektet har två insatser gjorts under aktiviteten etablera ungdomsnätverk. Båda insatserna gjordes i form
av läger enligt konceptet Ungagemang i samarbete med
Ungdomscoachnätverket (se nedan) och Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Unga i landsbygdsut-
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veckling, senare Ung inkludering. Mer information om
konceptet Ungagemang går att hitta på landsbygdsnatverket.se/Ungagemang.

viteten behövde därför föra samman människor som
tidigare inte träffats. Genom att samarbeta breddade vi
den geografiska målgruppen och kunde dela på ansvaret och sysslorna, varpå lägren blev mycket bättre än
vad vi skulle kunnat genomföra var och en för sig. Vi
kunde vara mer kreativa med marknadsföring och nå
ut till fler. Till exempel spelades en film in och spreds i
ungdomscoachernas, Landsbygdsnätverkets och övriga
samarbetspartners kanaler. De två genomförda ungagemangen har skapat två nätverk med medlemmar
från olika delar av landet. Utöver de två nätverken har
även ett starkt samarbete mellan ungdomscoacher från
olika leaderområden, Studieförbundet Vuxenskolan,
Förbundet Vi Unga och arbetsgruppen Ung inkludering skapats.

Ungagemang 2018
Det första av de ungagemang som Ung i Nedre Dalälven varit involverad i genomfördes 2018, finansiellt
inom ramarna för ett annat ungdomsprojekt. Ung i
Nedre Dalälven medverkade som medarrangör, var
med i planeringen och genomförandet av lägret och
hade fyra deltagare från det egna leaderområdet bland
deltagarna. Under Ungagemang fick deltagarna arbeta
med idéutveckling, lära sig mer om arrangörskap,
jobba med sin kreativitet, diskutera bra kontakter,
berätta om sina egna engagemang och lära känna
andra unga som på olika sätt engagerat sig för lokal
utveckling. Deltagarna använde sig av olika applikationer för att hålla fortsatt kontakt efter Ungagemang.

Erfarenhetsutbyte och nationellt
engagemang

Ungagemang 2019

Ungdomscoachnätverk

Ungagemang nummer två genomfördes 2019 i Östervåla i Leader Nedre Dalälven 3:s område av samma
arrangörer som året innan. Huvuddelen av träffen
finansierades av projektet Ung i Nedre Dalälven, som
också hade störst andel deltagare, eftersom ett större
antal platser var öronmärkta för deltagare från Leader
Nedre Daläven 3:s område. 2019 fick open stage ta
mer plats och deltagarna var märkbart imponerade
och inspirerade av varandra. Flera tog tillfället i akt
att efterlysa samarbeten och coachning av varandra.
Genom att vara med och arrangera Ungagemang både
2018 och 2019 kunde jag erbjuda unga i mitt område
att åka två år i rad.

Redan under projektets första månader bildades ett
ungdomscoachnätverk för ungdomscoacher inom
Leader. I början bestod nätverket av tre ungdomscoacher i Mälardalen, en ungdomscoach i Halland
och en projektledare från Förbundet Vi Unga. Jag var
ordförande under nätverkets första 1,5 år. Mellan 2017
och 2020 har ett av ungdomsprojekten i ungdomscoachnätverket avslutats, ett har pausats och ytterligare
fem till sju har tillkommit. Nätverket har vuxit men
intensiteten in både kontakten och samarbetet har
minskat. Under Ung i Nedre Dalälvens sista år har
det gemensamma arbetet i nätverket varit minimalt.
Däremot fyller det fortsatt en funktion som nätverk för
erfarenhetsutbyte.

Ungagemangen möjliggjorde både erfarenhetsutbyte
och nätverksbyggande både i och utanför det egna
leaderområdet. Deltagarna uttryckte att de blivit
stärkta av att veta att unga på många olika platser
arbetar för lokal utveckling och ungdomsaktiviteter
och de blev väldigt inspirerade av varandras framgångar. Ungagemangen gav också oss arrangörer och
ledare chansen att lära känna deltagarna bättre. I ungdomscoachnätverket hade vi många gånger diskuterat
svårigheten att få målgruppen unga att komma på
evenemang, särskilt sådana som inte genomförs nära
dem av, för dem, väl kända aktörer. Men eftersom
målet med aktiviteten var att unga skulle få chansen att
bilda ett större nätverk kunde aktiviteten inte vara för
lokal eller endast genomföras av människor de redan
kände. Deltagarna skulle bilda nya nätverk och akti-

Sedan ungdomscoachnätverket startades har Ung
i Nedre Dalälven, genom ungdomscoachnätverket,
varit med och genomfört en workshop vid den nationella leaderträffen på Öland. Projektet Ung i Halland
arrangerade en nätverksträff för erfarenhetsutbyte i
Halmstad, på vilken Ung i Nedre Dalälven medverkade. Ungdomscoachnätverket har varit delaktigt i de
två Ungagemang som genomförts. Ungdomscoacherna
i nätverket har spridit information om Ungagemang
till möjliga deltagare och flera ungdomscoacher har
också medverkat i både planering och genomförande
av Ungagemang.
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Ung inkludering

för att fler företag i framtiden kommer startas av unga
i området, vilket kan ge nya arbetstillfällen, men ännu
har projektet inte kunnat visa några sådana resultat.

Vintern 2018 fick jag en plats i Landsbygdsnätverkets
tematiska arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling. I
februari 2019 nybildades gruppen och jag blev tillfrågad om att bli ny ordförande, vilket jag tackade ja till.
Gruppen tog då namnet Ung inkludering. Arbetet i
gruppen har gett Ung i Nedre Dalälven många kontakter och möjliggjort samverkan kring olika aktiviteter.
Arbetsgruppen har också genomfört egna aktiviteter
för att möjliggöra ökad inkludering hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och en bredare allmänhet,
vilket också gynnat arbetet med Ung i Nedre Dalälven. Ung inkludering möjliggjorde också deltagande
på en konferens på temat social inkludering i Bryssel
som gav både inspiration och kontakter. I egenskap av
ordförande för arbetsgruppen planerade och ledde jag
en workshop om hur vi kan lära av Ullbagge-vinnarna
under Leaderträffen 2019 i Åre.

Bevarade arbetstillfällen (1)
0
Projektet har bidragit till att stärka lokala företag,
genom lokala inköp av varor och tjänster. Effekten
kommer i viss mån behållas efter Ung i Nedre Dalälvens avslutande, eftersom en del ungdomsevenemang
blivit återkommande. Det stöd som detta ger lokal
handel kan dock inte räknas till projektets resultat,
eftersom vi inte kan mäta det.

Nya företag (5)
0
Projektet har inte bidragit till bildandet av nya företag i
den grad som uppskattades när ansökan skrevs. Däremot har två föreningar startats som en direkt följd av
aktiviteterna grupperna genomfört hos Ung i Nedre
Dalälven. En förening driver uthyrningsverksamhet
av en airsoftbana och en förening spelar in film. Ytterligare två grupper har satts i kontakt med Förbundet
Vi Unga för vidare stöttning i arbetet med att starta
föreningar.

Erfarenhetsutbyte
Aktiviteten erfarenhetsutbyte har möjliggjort projektledarens deltagande i nationella leader- och nätverksträffar. På två av dessa har jag lett workshops, en gång
tillsammans med de andra ungdomscoacherna och en
gång på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Utöver detta
har Ungdomscoachnätverket kunnat träffas i Stockholm, Uppsala och i Halmstad. Ung i Nedre Dalälven
har deltagit vid två resor till leaderområden i andra
länder, en i Litauen och en i Ungern, för att undersöka
möjligheter och lägga en grund för transnationella
samarbetsprojekt med ungdomsfokus. Ett av dessa
är nu ett pågående projekt kallat Academy Adventure
Leader. Under hösten 2017 deltog jag i Youth MAB, en
konferens för unga i biosfärområden, för att lära mig
mer om olika initiativ för att engagera unga och hur
man kan arbeta med unga med utgångspunkt i biosfärarbetet.

I Jordbruksverkets definition av indikatorn står Nyskapade företag är företag, oavsett organisationsform, som
startar tack vare projeket. Jag har därför varit i kontakt
med Jordbruksverket eftersom jag hävdar att definitionen öppnar upp för att även ideella föreningar ska
kunna räknas in, särskilt om deras verksamhet delvis
är vinstdrivande. Unga under 18 år har nämligen få
möjligheter att starta företag. Undantag kan ges för
unga från 16 år, då de med föräldrars tillåtelse kan
starta en enskild firma. Däremot finns inga möjligheter för unga under 18 att starta företag tillsammans
med andra i ett aktiebolag eller ekonomisk förening
(se bolagsverket). Jag argumenterade därför för att en
ideell förening skulle räknas till indikatorn, i de fall
styrelsemedlemmarna är under 18 och föreningens
verksamhet innehåller vinstdrivande verksamhet.
Dessvärre menade Jordbruksverket att de inte såg
några möjligheter att göra så eftersom indikatorn då
skulle kunna bli missvisande.

Indikatorer – det kvantitativa
resultatet
Nya arbetstillfällen (1)
0
Projektet har bidragit till att stärka lokala företag,
genom lokala inköp av varor och tjänster. Dock inte i
den grad att det beräknats ha lett till nya arbetstillfällen. Projektet har också skapat bättre förutsättningar
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Bevarade företag (1)
0

Under aktivitet arrangörsutveckling genomfördes
elva evenemang som tillsammans hade 1311 deltagare
(#Dagens ungdom pågick till mars 2019, men räknas
för enkelhetens skull till 2018). Tillsammans med de
två inspirationskvällarna skapade projektet 1404 dagbesökare år 2018. 2019 genomfördes ett Ungagemang
i området där tolv deltagare räknas som dagbesökare
och 14 räknas som turister. Under året genomfördes 13
ungdomsevenemang som tillsammans hade 864 dagbesökare, vilket blir totalt 890 dagbesökare under 2019.
2020 genomfördes 7 ungdomsevenemang som tillsammans hade 394 dagbesökare.

Projektet har i hög grad använt sig av lokala entreprenörer, leverantörer och företag, i enlighet med motiveringen till indikatorn i ansökan om stöd. Vi beräknar
därför att projektets sammanlagda aktiviteter bidragit
till bevarande av minst ett företag. Däremot kan vi
inte påvisa något särskilt företag som bevarats som en
direkt följd av projetket, varpå värdet för indikatorn
förblir noll.
Projektet har direkt bidragit till bevarandet av en
förening som, tack vare aktiviteten hos Ung i Nedre
Dalälven, nu har en aktivitet (paintball) som skapar
intresse för och lockar nya medlemmar till föreningen.
Enligt resonemanget under ovanstående indikator
borde en bevarad förening kunna räknas som ett bevarat företag, särskilt eftersom definitionen av indikatorn
säger företag, oavsett organisationsform. Föreningen
i fråga ägnar sig delvis åt inkomstinbringande uthyrningsverksamhet.

Evenemangen hade också besökare från andra kommuner, vilka räknas som turister. Utav projektets 2755
dagbesökare var 132 turister, vilket i snitt blir 33 turister
om året under projektets aktiva fyra kalenderår. 2017
års aktiviteter resulterade i tio turister, 2018 års aktiviteter resulterade i 103 turister, 2019 års verksamhet
resulterade i 19 turister (här är Ungagemang medräknat) och 2020 resulterade i 0 turister.

Inflyttade permanentboende (6)
0

Ungagemang och fyra av aktiviteterna resulterade i
totalt 181 gästnätter, vilket i snitt blir 45 per år under
projektets aktiva fyra kalenderår. De projekt som resulterade i gästnätter var Läskig övernattning i Gysinge,
Valborgsfirande på valborgshäng, Gamla och nya vänner
mötas igen och Filmprojekt i Säter. Reellt fördelades
gästnätterna på följande sätt; 2018: 41 gästnätter, 2019:
88 gästnätter, 2020: 52 gästnätter.

Projektet har stärkt unga i området och arbetat med
deras förmåga att påverka sin vardag och sin fritid,
vilket i framtiden kan leda till att fler stannar kvar i
sin hemkommun och att partners till dessa personer
flyttar in. Ett aktivt ungdomsliv med mycket aktiviteter
kan också leda till att fler väljer att flytta till området.
Vi har dock inte kunnat se några inflyttade som direkta
resultat av projektet, dels för att sådana effekter inte
kan väntas så snart efter projektets genomförande, dels
på grund av att vi inte har några bättre sätt att mäta
indikatorn än att helt enkelt fråga de som varit involverade i projektet.

Förnybar energi eller annan ekologisk
hållbarhet (5)
2
Bland ungdomsaktiviteterna som genomförts bedöms
två aktiviteter bidragit till ökad ekologisk hållbarhet.
LRF ungdomen Dalarna anordnade studiebesök som
belyste närproducerade och högkvalitativa lantbruksprodukter för unga lantbrukare och lantbruksintresserade. Målgruppen för aktiviteten bedöms kunna ha
praktisk användning av den kunskap som förmedlades
vid studiebesöken för att kunna bedriva verksamheter
som bidrar till ekologisk hållbarhet. Österfärnebo ungdomsgård genomförde en workshop i byggnadsvård
där deltagarna fick lära sig om hållbara metoder och
material för renovering och restaurering. Eftersom
båda aktiviteterna haft unga som målgrupp, unga med
ett helt liv som konsumenter och producenter framför

Dagbesökare och gästnätter (450 + 90)
689 gästnätter varav 33 turister + 45 gästnätter i
snitt under projektets aktiva fyra kalenderår.
Projektets olika aktiviteter har lockat många deltagare.
Totalt har projektet skapat 2755 dagbesökare, vilket in
snitt blir 689 besökare per år under de fyra kalenderår
som projektet varit i sin aktiva fas. Mer detaljerat kan
sägas att det i projektet genomfördes en inspirationskväll i Örbyhus och ett evenemang (Jalla för alla) 2017,
vilket ledde till 67 dagbesökare. 2018 genomfördes
ytterligare två inspirationskvällar, i Tärnsjö och Tierp.
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sig bedöms insatserna bidra till ökad hållbarhet i och
med deras inhämtade kunskap, färdigheter och kontakter.

bundet samlar ungdomar i en redan existerande lokal,
som tidigare inte fungerat som mötesplats för målgruppen.

Nya produkter eller tjänster (5 tjänster)
5 produkter

Virtuella mötesplatser: 7
Ung i Nedre Dalälven har en facebooksida och ett
instagramkonto. Aktiviteterna SaRon ungdomsträffar och Invigning av airsoftbana skapade facebook/
instagramsidor för sina verksamheter. Sidorna finns
kvar och fungerar som digitala mötesplatser. #Dagens
Ungdom skapade ett Instagram-konto, en Facebooksida och ett Snapchat-konto som fortfarande är
aktiva.

Inom aktiviteten Arrangörsutveckling där ungdomar,
likt i ett paraplyprojekt, söker «checkar» där de genomför en aktivitet (med stöd av ungdomscoach) har fem
filmer skapats i ungdomsaktiviteterna Filminspelning
i Säter och Kortfilmsprojekt 2. Filmerna är inte skapta
i syfte att inbringa intäkter, men kan komma att göra
det varpå de bedöms ha ett marknadsvärde och därför
räknas som produkter.

Bevarade mötesplatser: 1

2 tjänster
Inom aktiviteten Arrangörsutveckling där ungdomar,
likt i ett paraplyprojekt, söker «checkar» där de genomför en aktivitet (med stöd av ungdomscoach) har två
grupper arrangerat invigningar av en paintballbana
respektive en airsoftbana som de också byggt som en
inledande del av sina projekt. Genom detta har två nya
tjänster skapats: paintballspel och airsoftspel.

SaRon ungdomsträffar är en mötesplats för unga med
intellektuella funktionsvariationer där det anordnas
träffar varje vecka. SaRon hade redan startat sin verksamhet när de ansökte om att genomföra fem tematiska träffar som ett ungdomsprojekt hos Ung i Nedre
Dalälven. De tematiska träffarna ledde till många nya
medlemmar, material och aktiviteter som var avgörande för att de skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

Unga inkluderade i utvecklingsarbetet (601)
435

Nya fritids- eller kulturverksamheter (5)
8

De inkluderade unga fördelas på inspirationsvällar: 52,
Ungagemang: 33 och arrangemang utförda av unga:
250. Indikatorn inbegriper unga som tagit aktiv del i
att planera och genomföra evenemang och som deltagit i workshops inom lokal uveckling. Utöver detta har
5 skolklasser genomfört workshops i ortsutveckling
med hjälp av verktyget Landsbygd 2.0. Inga närvarolistor skrevs, men lågt räknat hade varje skolklass 20
elever, vilket ger ytterligare 100 unga som inkluderats i
utvecklingsarbetet.

Inom aktiviteten Arrangörsutveckling där ungdomar,
likt i ett paraplyprojekt, söker «checkar» där de genomför en aktivitet (med stöd av ungdomscoach) har 6
fritidsaktiviteter skapats: #Dagens ungdom, SaRon
ungdomsträffar, painsballspel och airsoftspel (förutom
uthyrningsverksamhet spelar medlemmar i föreningarna och vissa lokala grupper gratis, vilket räknas som
en fritidsverksamhet). Aktiviteten Julshow och luciatåg
ledde till att projektgruppen startade igång ridklubbens ungdomssektion som varit nedlagd sedan många
år, vilket blir en ny fritidsverksamhet.

Nya eller bevarade mötesplatser och virtuella
mötesplatser (4 nya, 5 virtuella, 2 bevarade)
Nya mötesplatser: 4

De kulturverksamheter som skapats är EID-firande
(har genomförts två gånger inom projektet med olika
teman och projektgrupper. Fortsätter nu med annan
finansiering) samt Julshow och luciatåg (ungdomssektionen ska fortsätta arrangera firandet varje år med
annan finansiering).

Inom aktiviteten Arrangörsutveckling där ungdomar,
likt i ett paraplyprojekt, söker «checkar» där de genomför en aktivitet (med stöd av ungdomscoach) har fyra
skapat mötesplatser: en paintballbana, en airsoftbana
en skate/cykelramp och en ungdomsträff som regel-

Utöver detta arbetar gruppen som genomförde Idrottskvällar för tjejer för att kunna fortsätta träffas, antingen
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fortsatt kring idrott eller kring ett nytt tema. Eftersom
deras nya verksamhet ännu inte har kommit igång räknas de inte in i värdet för indikatorn.

neuropsykriatiska diagnoser, kognitiva svårgiheter
eller utvecklingsstörning fått anpassade krav på både
arrangemangens komplexitet och ansökningskrav.

Antal nya nätverk eller
samarbetskontellationer (7)
31

Förbättrad miljö och hållbar utveckling (ja)
Ja.

27 av ungdomsprojekten/ungdomsevenemangen skapade nya nätverk/samarbetskontellationer. Varje Ungagemang skapade ett nätverk, ungdomscoachnätverket
utgör ett bestående nätverk, deltagandet på Youth
MAB ledde till ett nätverk.

Bevarande eller utveckling av kulturmiljöer
(0 bevarande och 2 utveckling av kulturmiljöer)
0
Två initiativ har genomförts som tangerar indikatorn,
men som inte kan räknas fullt ut. Det initiativ som
handlar om utveckling av en kulturmiljö är utebion på
Tärnsjö bygdegård, som genomfördes sommaren 2018.
Hade evenemanget blivit ett återkommande inslag
hade det varit utveckling av en kulturmiljö, eftersom
evenemanget introducerar ett nytt användningsområde
och för en ny målgrupp till kulturmiljön. Eftersom det
ännu inte arrangerats någon mer utomhusbio ses evenemanget fortfarande som en engångshändelse.
Under Workshop i byggnadsvård restaurerades lokaler i en gammal byggnad i Österfärnebo enligt gamla
metoder och med hållbara material. Lokalerna blev
därigenom trevliga att vistas i, vilket kan ses som att
kulturmiljön bevarats. Men eftersom inte hela byggnaden restaurerats och eftersom det handlat om det rent
estetiska förblir värdet på indikatorn noll även här. Det
är också tveksamt vad som egentligen räknas som en
kulturmiljö.

Ökad jämställdhet och icke-diskriminering (ja)
Ja.
Flera av projektets insatser har verkat för jämställdhet
och icke-diskriminering genom att involvera många,
anpassa evenemang och bjuda in brett. Ung i Nedre
Dalälven har arbetat aktivit för jämställdhet och
icke-diskriminering genom att anpassa både informationsinsatser och ansökningsprocessen inklusive krav
på projekt och ansökan efter de sökandes förmågor
och behov. Till exempel har sökande med låg ålder,
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Förutom de två aktiviteter med inriktning ekologisk
hållbarhet (se indikatorn Förnybar energi eller annan
ekologisk hållbarhet) har projektet huvudsakligen
bidragit till social hållbarhet genom att inkludera unga
i den lokala utvecklingen. Ung i Nedre Dalälven har
försett deltagarna med inspiration och kunskap för
fortsatt engagemang och har bidragit till att öka deras
trivsel på den egna orten, vilket tillsammans är del av
att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i
våra nio kommuner och i området som helhet.

Ökad integration och mångfald (ja)
Ja.
Många av ungdomarnas aktiviteter har varit menade
att verka integrerande, till exempel de två eid-projekten och ungdomsprojektet Idrottskvällar för tjejer. Eidfirande-gruppen ville samla många olika kulturer och
öka förståelsen för olika kulturers traditioner. Idrottskvällarna för tjejer var just för tjejer för att deltagarna,
som alla hade utomeuropeiskt ursprung skulle kunna
idrotta utan slöja. Även här har projektets coachning
och krav anpassats efter gruppernas förmåga och kunskaper varpå hela projektet verkade integrerande. Projektet har lärt ut projektarbete för grupper som tidigare
aldrig varit i kontakt med projekt och introducerat
dem för föreningsarbete och ideell sektor.

Indikatorer och målvärden - summering
Det är svårt att uppskatta målvärden för ett projekt
där många aktiviteter är okända vid ansökningstillfället. Ung i Nedre Dalälven har uppnått och i flera
fall överträffat målvärdet för flera indikatorer. Andra
indikatorer har inte uppnåtts. Både överträffade och
ouppnådda indikatorer beror till stor det på att det
genomförts fler eller färre ungdomsprojekt av en viss
typ än vad vi uppskattat när vi skrev projektet. Indikatorerna som berör nya sysselsättning, företag och nyinflyttade permanentboende har ännu inte visat några
resultat. Efter att ha genomfört projektet och konstaterat att de flesta ungdomsaktiviteterna genomfördes
under projektets senare del inser vi också att Ung i
Nedre Dalälven inte kan uppnå resultat inom dessa

områden redan vid projektslut. Vi står fast vid att projektet har kompetensutvecklat och inspirerat ett stort
antal unga i området, vilket mycket väl kan leda till till
högre värden för ovan nämnda indikatorer i framtiden.
Det enda möjliga sättet att mäta detta är att kontakta
projektets deltagare i en senare utvärdering. Redan nu
ser vi många och goda resultat av projektet vilket tyder
på att Ung i Neder Dalälven lyckats förse sina deltagare
med kunskap, erfarenheter, inspiration och kontakter,
vilket också bör ge mer långsiktiga effekter som ännu
inte kan mätas.

Projektet Ung i Nedre Dalälven har haft högt ideellt
deltagande. Det i ansökan angivna värdet för ideell tid
mätt i antal timmar har överträffats med nästan 30 %.
Detta trots att ideell tid från aktiviteten erfarenhetsutbyte med andra EU-länder uteblev och att endast tre av
beräknade nio inspirationsseminarier genomfördes.
Aktiviteten arrangörsutveckling genererade över 80
% mer ideell tid än vad som uppskattades i ansökan.
Detta berodde delvis på att många evenemang var
publika och drog många besökare, som involverades
i projeket. Det berodde också på att det genomfördes
totalt 33 evenemang istället för beräknade 20.

aktiviteter har lockat fler från gruppen 13 till 15 år än
beräknat. När värdet av den ideella tiden räknas fram
värderas, under nuvarande programperiod, ideell
tid för personer från 16 år till 220 kronor per timme.
Värdet på den ideella tiden för personer mellan 13 och
15 år är istället 50 kronor per timme. När ansökan till
projektet Ung i Nedre Dalälven skrevs skulle värdet av
den ideella tiden uppskattas. För att kunna göra detta
konstaterade vi att gruppen 13 till 15 år utgjorde 23 %
av målgruppen 13 till 25, varpå vi räknade med att 23
% av den ideella tiden kommer utföras av personer
mellan 13 och 15 till ett värde av 50 kronor per timme.
Med en sådan uppdelning blir det genomsnittliga värdet av projektets ideella timmar 181 kronor per timme.
Eftersom värdet i parenteserna i resultatsdelen är lägre
än 181 kronor per timme kan vi konstatera att aktiviteterna hade fler deltagare mellan 13 och 15 år än de uppskattade 23 %. Till detta kan tilläggas att ideell tid inte
räknas alls för personer under 13 år. Några av evenemangen, till exempel Julshow och luciatåg hade många
deltagare under 13 år som inte alls syns i summeringen
av projektets ideella tid. De tillhör visserligen inte projektets målgrupp, men det gör inte heller personer över
25 år. Deras tid räknas däremot in och värderas till 220
kronor per timme. Hade den ideella tiden för deltagare
över 25 år räknats bort hade alltså det genomsnittliga
värdet per ideell timme varit ännu lägre.

Yngre deltagare än beräknat

Arrangörsutveckling skapade mest ideell tid

Trots att antalet ideella timmar överträffades med nästan 30 % överstiger värdet av den ideella tiden istället
20 % av det beräknade värdet. Anledningen till detta
går att utläsa av siffrorna angivna inom parentes, vilka
anger det ekonomiska värdet per ideell timme. Vi
kan dra slutsatsen att Ung i Nedre Dalälvens samtliga

Mest ideell tid är gjord i samband med evenemangen
i aktiviteten arrangörsutveckling. Den mesta tiden som
nedtecknats på listor är tid utförd av evenemangens
deltagare och besökare. Få grupper har nedtecknat den
ideella tid som lagts ner på att planera evenemanget,
skriva ansökan, förberedande arbete och efterarbete.

Ideell tid

Aktivitet

Beräknad ideellt
antal timmar

Beräknat värde
(värde/person)

Resultat ideellt
antal timmar

Resultat värde
(värde/person)

675 (9 st)

122 107,5 (181)

101 (3 st)

13 890 (137,5)

696

125 906 (181)

659

118 290 (179)

Erfarenhetsutbyte EU

1600

289 440 (181)

-

-

Arrangörsutveckling

5400

976 860 (181)

9 908,5

1 683 470 (170)

Totalt

8371

1 514 313,5 (181)

10 668,5

1 815 650 (170)

Inspirationsseminarier
Etablera ungdomsnätverk
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Vuxna som stöttat grupperna, som hjälpt till med
ansökan, som skjutsat och som varit platsansvariga har
heller inte tecknat ner sin ideella tid. För- och efterarbetet med 33 evenemang borde kräva mycket ideellt
arbete. Projektet har alltså genererat mycket ideell tid
som inte registrerats.

arrangörsutveckling, cirka 200 000 för nätverksaktiviteter för ungdomar och knappt 80 000 kr för erfarenhetsutbyten.
Budgetposten för projektledare kan tyckas stor i förhållande till budgetposten för ungdomsaktiviteter, men
ungdomsaktiviteterna har kunnat genomföras, just för
att det funnits en ungdomscoach som har stöttat dem
och som har skött all extern redovisning och administration.

Vad bör räknas som ideell tid?
När ansökan till projektet skrevs gjorde vi detaljerade
beskrivningar och uträkningar för att visa hur den
ideella tiden skulle uppnås. Vi räknade då med att alla
deltagare skulle bidra med ideell tid, även besökare
vid publika evenemang. Resonemanget godkändes av
både kansli, LAG och Jordbruksverket. I efterhand kan
man fråga sig ifall deltagande på en föreläsning eller en
utebio verkligen borde räknas som ideell tid. Bidrar en
besökare med ideell tid eller är de nöjeskonsumenter?
Det ideella arbetet är tydligare och mer rättvisande i
de workshops som genomförts i Ung i Nedre Dalälven.
Ser man istället evenemangen som ett examensarbete
efter genomförd kompetensutveckling blir besökarna
en provpublik som möjliggör examinationen. Där
finns en tydligare ideell aspekt, eftersom man spelar
sin roll som besökare utan att vara säker på examinationens underhållningsvärde. För en examination finns
inte samma garantier som för ett professionellt arrangemang. Kanske borde vi räknat annorlunda, men
eftersom vi räknat på detta sätt i vår godkända ansökan
måste vi också redovisa projekte enligt samma tanke,
annars blir siffrorna missvisande.

Hela budgetposterna för Personal, arrangörsutveckling
och Aktivitet för skapande av ungdomsnätverk har
använts. Arrangörsutvecklingen beräknades resultera
i 20 genomförda ungdomsevenemang, men räckte
till 33 stycken. Posterna för Inspirationsseminarium,
reseersättning och erfarenhetsutbyte användes inte fullt
ut. Totalt nyttjades cirka 200 000 kronor mindre än
beräknat för dessa poster. Inspirationsseminarierna var
inte särskilt efterfrågade och var svåra att kommunicera kring. De som genomfördes arrangerades tillsammans med lokala föreningar i deras lokaler, varpå de
budgeterade medlen för lokalkostnader inte användes.
Reseersättningen byggde på ett uppskattat antal mil
som i efterhand kan konstateras för högt. Mycket av
coachningen har gjorts på distans. De flesta arrangörsgrupperna har jag träffat två till tre gånger. Jag har
också försökt planera in flera möten på samma resa,
framför allt för att spara restid i ett stort område. Gällande aktivitet Erfarenhetsutbyte är det fyra resor som
avsatts för ungdomar från projektet för medverkan vid
besöksresor till andra leaderområden i Sverige eller
EU som inte nyttjats. Majoriteten av de unga jag träffat i projektet har huvudsakligen varit intresserade av
att genomföra sina evenemang inom ett område som
intresserar dem, snarare än att delta i andra arrangeman som anordnats av mig. Två resor till leaderområden utomlands har gjorts, båda med syfte att skapa
nätverk och möjliggöra samarbetsprojekt. Dessa resor,
som planerats av våra värdar, har haft mycket fokus på
att planera och undersöka samarbeten och bestått av
aktiviteter som många gånger inte skulle vara särskilt
inkluderande för unga deltagare. Resorna har gjorts
under veckodagar och vi har inte haft möjlighet att
påverka schemat och aktiviteterna. Vi valde därför att
inte erbjuda platser till unga.

Det som dock kan konstateras är att projektet nått ut
till väldigt många människor. Vi räknar med att över
2700 personer har nåtts av projektet: som åhörare vid
en skolpresentation, deltagare vid ett inspirationsseminarium, som möjliga projektgrupper som kontaktat
mig med en idé, som arrangörer eller som publik och
deltagare vid evenemang. Utöver dessa har ännu fler
människor hört mig prata i radio, läst tidningsartiklar,
mötts av nyheter i sociala medier och sett flyers som
lagts ut i våra nio kommuner.

Ekonomi och budget
Ung i Nedre Dalälven hade en ursprunglig budget
på 2 564 804 kronor. Av dessa budgeterades 1 367
148 kronor som lönekostnader för projektledare och
verksamhetsledare. Drygt 600 000 budgeterades för
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Kvalitativa resultat

som ett evenemang genom Ung i Nedre Dalälven. Evenemanget blev välbesökt och uppskattat. Nästan två år
senare finns paintballbanan fortfarande kvar och hyrs
ut några gånger om året, vilket täcker arrendet som
föreningen betalar för marken där banan ligger. Sedan
evenemanget har UNF flitigt använt banan, i genomsnitt ett par gånger i månaden. Utöver detta används
paintballutrustningen även på läger på andra platser än
på banan. Aktiviteterna på banan har i förlängningen
lett till att ett gäng cykelintresserade nu ska bygga en
cykelpark på en del av marken vid painballbanan, både
för barn och äldre cyklister. Cykelparken kommer bli
ytterligare en mötesplats och erbjuda ytterligare aktiviteter för unga i området. Föreningen UNF står just
nu inför ett medlemsskifte. Både paintballbanan och
aktiviteterna på och kring den gör det lättare för föreningen att locka nya medlemmar, eftersom man har
roliga aktiviteter och bra sammanhållning att erbjuda.
Projektet har därför, i förlängningen, även bidragit till
bevarande av en förening.

”Oavsett om en person genomfört ett
eget evenemang, deltagit vid ett evenemang, deltagit i en träff eller planerat ett
evenemang som inte blev av har projektet
genom exempel, kontakter och stöttning
visat unga i området att det går att genomföra sina idéer.”
Förutom de mer kvantitativa resultat som presenteras
i avsnittet ovan har projektet uppnått resultat av det
mer kvalitativa slaget. Alla unga som mötts av information om möjligheten att få upp till 30 000 kronor
för att genomföra sin idé har samtidigt också mötts
av budskapet att deras idéer är viktiga och värda att
tro på. Ung i Nedre Dalälvens ungdomsevenemang,
Ungagemang och inspirationsträffar har erbjudit roliga
och meningsfulla aktiviteter runt om i området vilket
kan ha gett deltagare och besökare en mer positiv bild
av sina kommuner och orter. Många projektgrupper
som genomfört ungdomsprojekt har berättat att de
uppskattat att de fått stöd och hjälp som möjliggjort
genomförandet av deras idéer. Många beskriver glädje
och stolthet över lyckade evenemang och mycket positiv feedback från besökare och människor omkring
dem. De unga som deltagit på Ungagemang har
inspirerats och lärt av andra unga engagerade, de har
byggt nätverk och de har ökat sina kunskaper genom
workshops. Deltagare vid inspirationsseminarium har
inspirerats av vad andra gjort och gemensamt inventerat evenemangsidéer. Slutsatsen blir att projektets
deltagare upplever sig stärkta, kunniga och att de har
möjlighet att påverka sitt eget vardagsliv. Oavsett om
en person genomfört ett eget evenemang, deltagit vid
ett evenemang, deltagit i en träff eller planerat ett evenemang som inte blev av har projektet genom exempel,
kontakter och stöttning visat unga i området att det går
att genomföra sina idéer.

Våren 2018 genomförde SaRon i Tärnsjö fem tematiska träffar för ungdomar och äldre med intellektuella
funktionsvariationer som ett ungdomsprojekt hos Ung
i Nedre Dalälven. Träffarna lockade nya besökare till
SaRon och möjliggjorde inköp av material som kunde
fortsätta användas inom verksamheten även efter de
tematiska träffarna. SaRon har fortsatt arrangera träffar
varje vecka och firade nyligen två år! SaRons arbete
görs ideellt och är den enda verksamheten i sitt slag i
kommunen.
#Dagens Ungdom genomförde träffar för unga varje
vecka från oktober 2018 till mars 2019. Projektgruppen fortsatte arrangera träffar efter att projektet hos
Ung i Nedre Dalälven avslutats. Efter en tid blev det
mycket för gruppen som överlät sitt koncept till en
lokal förening. Totalt fortsatte träffarna i ett år efter att
projektet avslutades. Just nu ligger verksamheten på is,
eftersom det varit svårt att hitta ledare, men föreningen
är beredd att starta upp verksamheten igen när någon
grupp vill hålla i träffarna.

För en del projektgrupper och föreningar har aktiviteten de genomfört eller deltagit i genom Ung i Nedre
Dalälven lett till vidare engagemang, initiativ och aktiviteter. Nedan följer ett axplock av kvalitativa resultat
från enskilda ungdomsprojekt.

Tre unga killar från Tärnsjö genomförde ett evenemang kallat Påsklovsaktiviteter där de erbjöd barn
och unga att kommat till skolans gympasal, som de
fyllt med aktiviteter. En person i gruppen var sedan
delaktig i att ansöka om ett till ungdomsprojekt tillsammans med sitt innebandylag. De andra två arrangörerna deltog på Ungagemang 2018. En av dessa var

UNF i Skutskär genomförde ungdomsprojektet Invigning av paintballbana i juni 2018. De ville sporras att
göra klart sin bana genom att genomföra invigningen
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även med på Ungagemang 2019 och engagerade sig i
styrelsen för innebandyförenigen, där han blev del av
en grupp som arbetar med att locka fler unga till föreningens aktiviteter. Gruppen genomförde en aktivitetsdag enligt liknande koncept som påsklovsaktiviteterna
som ett ungdomsprojekt hos Ung i Nedre Dalälven. Nu
ska ungdomsaktiviteterna fortsätta i föreningens regi
året ut.

hamnade på en person som aldrig tidigare ansvarat
för dessa delar. Därigenom blev det nya projektet ett
sätt att låta nya personer att ta plats i gruppens arbete.
Det andra filmprojektet resulterade i ännu en kortfilm.
Gruppen bildade sedan en förening för att kunna ta sitt
filmskapande till en ny nivå, delta i fler tävlingar och
söka mer stöd och projektmedel för sin verksamhet.
Nu arbetar gruppen med en projektidé som ännu mer
ska fokusera på att lära ut filmskapande till fler.

En grupp från Sala genomförde fyra volleybollträningar i form av ett ungdomsprojekt för att undersöka
intresset och locka fler att prova på volleyboll. Träningarna blev populära och gruppen undersöker nu i vilken
form de ska fortsätta träna. De är i kontakt med Förbundet Vi Unga för att få hjälp att starta en förening
ifall det blir det alternativ de väljer att gå vidare med.

Goda syften
Ungdomsprojekten har sökts i många goda syften. Förutom tidigare beskrivna exempel har ungdomsprojekt
genomförts för att informera om viktiga ämnen, för
att hålla kontakten med nysvenska vänner som flyttats
från kommunen när olika typer av boenden stängt,
för att erbjuda aktiviteter på orter utan ungdomsgårdar, för att samlas kring kultur, för att förverkliga
arrangörsdrömmar, för att skapa minnesvärda avsked
när grupper splittras, för att samla medlemmarna i en
förening, för att skapa förståelse mellan olika kulturer,
för att lära sig om hållbar restaurering och förbättra sin
egen fysiska miljö, för att lära känna nya människor,
för att erbjuda nyktra alternativ under högtider, för att
göra studiebesök hos lokala företagare och för att skapa
sammanhållning i grupper och på orter. Ung i Nedre
Dalälven har också skapat nätverk och kontakter, nya
samarbetsformer och trivsel. Den största kvalitativa
vinsten är att projektet har fått flera unga mellan 13 och
25 år att tro på sig själva, sina förmågor och sina idéer.

Tre vänner från Sala kommun byggde en airsoftbana
och arrangerade en invigning av denna som ett ungdomsprojekt hos Ung i Nedre Dalälven. De har nu
bildat en förening och erbjuder spel på banan till grupper. Vännerna jobbar nu med att få mer uthyrningar
och utveckla verksamheten.
Några tjejer i Tierp saknade idrott när skolidrotten
tog slut och tog saken i egna händer. De genomförde
idrottskvällar för tjejer som ett ungdomsprojekt och
tog in olika workshopledare för att kunna testa på olika
idrotter. Träffarna pågick i fyra månader. Gruppen
vill fortsätta träffas varje vecka, men ser nu över möjligheterna att utveckla aktiviteterna till att handla om
mer än idrott. Gruppen har kontakt med Förbundet Vi
Unga för att få hjälp med att starta en förening.

Slutsatser och
lärdomar

En grupp unga från Säterbygdens ridklubb arrangerade en julshow med luciatåg i december 2019.
Många barn och unga i klubben medverkade i showen.
Gruppen arbetar nu för att showen ska bli startskottet
för att återuppbygga den sedan länge nedlagda ungdomssektionen. Tanken är att ungdomssektionen ska
få ta över ansvaret för julshowen som nu planeras bli
ett återkommande inslag.

Utmaningar
Kommunikation - att nå ut
Den största utmaningen i projektet har varit att nå ut
med informationen och att nå rätt med informationen.
Gruppen unga 13 till 25 är en väldigt stor och heterogen grupp. De befinner sig i olika faser i livet, från
grundskoleelever till studenter, föräldrar och yrkesverksamma. Det gör att det är svårt att kommunicera
på samma sätt med hela gruppen. De använder till
exempel inte samma sociala medier och rör sig inte
på samma fysiska platser. Jag upplevt att det är svårt
att hitta en bra plattform för kommunikation direkt

En grupp som ägnar sig åt film ansökte om ett filmprojekt där de skulle spela in tre kortfilmer i och kring
Säter och aktivt arbeta med att introducera nya säterungdomar för film och filmskapande. Tre filmer blev
fyra. Ungdomsprojektet ledde till att gruppen ansökte
om ett andra filmprojekt där delar av projektgruppen
byttes ut och där det kreativa och filmiska ansvaret

36

till gruppen unga. Något som ytterligare försvårar är
att många av de plattformar som den yngre delen av
målgruppen använder inte är särskilt bekanta för mig.
De är dessutom inte likna öppna som Facebook och
Instagram och kräver ofta att man ”lägger till” varandra en och en för att kunna kommunicera. Andra
plattformar bygger på film eller har andra syften än att
sprida information, vilket gör dem olämpliga till att
sprida information om projektet. För tio år sedan lockade Facebook många åldersgrupper och tillät öppna
evenemang och grupper, varpå det borde ha varit enklare att masskommunicera och skapa starka nätverk
genom sociala medier.

motiverade. I dessa fall har gruppens intresse svalnat
redan efter första kontakten och de är svåra att få kontakt med dem igen. Så har varit fallet med de högstadieungdomar som jag genomfört Landsbygd 2.0 med.
Många idéer har kommit upp, några grupper har velat
arbeta vidare med sina idéer, men när jag kontaktat
dem igen har intresset svalnat och gruppen har inte
längre varit intresserade. Allt eftersom projektet blev
mer etablerat och spritt har fler intresserade fått information om projektet och statistiken har blivit bättre.
I slutet av projektet genomfördes fler av de idéer som
presenterades för mig. Många ungdomsgrupper hade
redan börjat jobba med sin idé eller skriva på sin ansökan när de tog kontakt med mig.

Leader Nedre Dalälven 3 består av nio kommuner
i fyra olika län, vilket ytterligare försvårar kommunikationen. Antalet lokala radiostationer likväl som
tidningar är många. Eftersom vårt leaderområde innefattar delar av fyra län berör vår verksamhet sällan
majoriteten av tidningens läsare eller radioprogrammets lyssnare, vilket gör dem mindre angelägna om att
skriva och berätta om oss. Olika kommuner har också
krävt olika arbetssätt. Det har tagit tid att hitta bra
vägar i de olika kommunerna och att hitta sätt att nå
ut med information. Jag kan, så här under projektets
avslutande, ännu inte säga att jag har hittat ett riktigt
bra sätt att nå ut till många unga som fungerar i hela
området.

Stort område och långa avstånd
Projektet har varit verksamt i Leader Nedre Dalälven
3:s samtliga sju kommuner och två socknar. Det är ett
stort område, vilket jag bitvis funnit problematiskt.
Det är svårt att vara lokal i ett så stort område och jag
hade ibland önskat ett mindre område där jag kunde
ha bättre överblick och framför allt närmare kontakt med både ungdomar och tjänstepersoner. I ett
mindre område hade jag kunnat vara i skolor och på
ungdomsgårdar i varje kommun varje vecka. Jag hade
kanske blivit en mer självklar samarbetspartner. Jag har
istället fått arbeta med att sprida information brett till
kommunala och ideella verksamheter och åkt ut och
träffat alla som varit intresserade av ett möte. Jag har
upplevt mig som en extern part som finns någonstans
”där borta”, men som kommer när man behöver henne.
Detta har ytterligare förstärkts av att så gott som inga
ungdomar jag träffat vet var Gysinge, där Leader Nedre
Dalälven 3:s kansli finns, ligger.

Att hitta rätt unga
När jag väl hittat kanaler som fungerar i de olika
kommunerna har det varit svårt att hitta de unga som
faktiskt är intresserade av projektet. Särskilt i början
realiserades cirka en av tio ungdomars planer och
idéer. Alla vill inte ha 30 000 kr till att genomföra en
aktivitet. Det kräver att personen i fråga har något
sorts engagemang, energi och intresse att arrangera
någonting som inte bara gynnar personen själv. De
ungdomar jag träffat på platser där vuxna vanligtvis
arrangerar saker för dem, har visat lågt intresse för att
genomföra ett projekt. Ett exempel på detta är många
av de ungdomsgårdar jag besökt. Att genomföra ett
projekt kräver också förmågan att vara fokuserad och
behålla kontakt med mig under en lite längre tid. Min
slutsats är att det därför är relativt få av de allra yngsta,
13 till 14-åringar som genomfört evenemang. Många
har haft en första idé, men inte klarat av att arbeta
vidare med den. Då spelar det ingen roll att jag hör
av mig och föreslår träffar, gruppen är inte kognitivt
mogen uppgiften och kanske inte heller tillräckligt

”Det är viktigt att komma ihåg och respektera att engagemang för en fråga inte
automatiskt betyder engagemang för vår
organisation.”
De långa avstånden gör också att mycket arbetstid har
lagts på resor. Många gånger har jag rest två timmar
tur och retur för ett möte på cirka 20 minuter. Jag har
därför försökt planera in flera möten längs samma
sträcka och haft mycket sms- och mailkontakt med
grupperna mellan våra möten. En konsekvens har
blivit att jag sällan har träffat grupper mer än två eller
tre gånger. Distanskontakten har oftast fungerat bra.
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Jag har kunnat stötta grupperna i deras arbete och det
har varit tillräckligt för att coacha dem genom projektprocessen. Däremot har jag inte fått någon närmare
kontakt med de flesta unga, vilket har lett till att vi
som organisation inte lyckats knyta nya ungdomar till
oss. Jag har inte heller haft en stor grupp unga som jag
har haft en regelbunden och nära kontakt med och
som jag har kunnat få med mig på diverse samarbeten och på erfarenhetsutbyten. De ungdomar jag har
arbetat med under projektets gång har varit väldigt
engagerade i det de vill skapa ett evenemang kring: i
en idrott, i en förening, i ett visst intresse. De har inte
sökt nya organisationer att engagera sig i och inte haft
något större intresse i, eller tid att engagera sig i Leader
Nedre Dalälven generellt. Det är viktigt att komma
ihåg och respektera att engagemang för en fråga inte
automatiskt betyder engagemang för vår organisation.
Projektet har inte varit så relationsbyggande som man
kanske trodde när man skrev det, vilket jag ser som en
konsekvens av områdets storlek, men också av mitt sätt
att arbeta. Jag hade kunnat lägga mer tid på resor ute i
området, men då hade jag inte kunnat fördela min tid
mellan många olika saker, utan fått lägga nästintill all
min arbetstid ute i området. Jag har velat tillbringa tid
på kansliet för att genomföra andra sysslor, administration och planering av projektet, vilket jag fått göra.
Oavsett arbetssätt står jag fast vid att det är svårt för en
person att vara lokal i nio kommuner samtidigt. För att
lyckas med det skulle projektet behöva hitta en annan
strategi och involvera fler lokala aktörer i formaliserade samarbeten.

har det märkts stor skillnad. När skolor informerat om
projektet i sina kanaler i sociala medier och när lärare
har delat ut flyers har många ansökningar kommit in.
Kontakt direkt med ämneslärare har generellt fungerat bättre än att etablera kontakt genom rektorer och
administrativ personal.

Framgångsfaktorer

Slutsatser

Föreningar och kontakter ute i kommunerna

Informationsinsatser

Tack vare kontakt med föreningar, engagerade privatpersoner, lärare och kommunalt anställda ute i kommunerna har det skapats bra kontaktvägar i projektet
och ett stort antal unga har nåtts av informationen om
projektet och dess möjligheter. Kontaktvägarna har
tagit olika lång tid att bygga upp och fungerat olika bra
i projektets olika skeden, men har varit avgörande för
projektets framgång.

I ett projekt av denna typ kan det aldrig genomföras
för många informationsinsatser. Hela projektet faller
om inte tillräckligt många i målgruppen nås av informationen om projektet. Informera på många olika sätt,
i många olika kanaler och genom många kontakter,
men se till att informationen är enhetlig och tydlig.
Sprid information både digitalt och genom flyers. I
detta projekt har människor som arbetar med unga
varit det bästa mediet. Det är större chans att unga tar
chansen att söka om en ungdomsprojekt ifall de uppmuntras av någon de känner och litar på. Det är därför
viktigt att knyta till sig kontakter lokalt. Se till att de

Fakturor och distansbetalningar
På grund av områdets storlek har det varit svårt för
mig att åka för att betala när projektgrupperna gjort
inköp till sina evenemang. En lösning på detta har
varit att grupperna har bett att få betala med faktura
och därefter skött själva inköpet själva. För föreläsare,
workshopledare och lokaler har detta fungerat utan
särskilda förberedelser, eftesom de vanligtvis fakturerar
för sina tjänster. För inköp i butiker och mataffärer har
projektgrupperna fått kontakta butikerna i förväg för
att fråga om de godkänner betalning med faktura. Vid
behov har även jag ringt och pratat med dem och lämnat fakturauppgifter. Detta sätt att arbeta har fungerat
problemfritt. Enda undantaget har varit i projektets
sista ungdomsaktivitet, där de lokala handlarna inte
godkände köp på faktura om organisationen inte var
företagskund. I det ungdomsprojektet fick gruppen
istället beställa varor online. Onlineinköp har använts
under hela projektet för att köpa in dekorationer och
material som inte funnits lokalt. Projektgrupperna har
kunnat dela varukorgar med mig eller skickat länkar
till de varor som ska köpas in och jag har kunnat betala
med mitt företagskort. Företagskortet har varut väldigt
underlättande för mitt arbete.

När lärare tipsar märks stor skillnad!
Det har varit svårt att komma in på skolor för att
informera. Många gånger har det fallit redan vid första
kontakten. Lärare, rektorer och annan personal har
varit svåra att få tag på, men när det väl har fungerat
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känner till projektet och inser vilka möjligheter projektet erbjuder. Är ledarna entusiastiska ökar chansen att
ungdomarna också blir det.

samarbetet med Ungagemang gjorde att fler kunde
hjälpa till med marknadsföringen, kontakter, erfarenhet och praktiska lösningar.

Projektets första tid bestod av många informationsinsatser och få projekt. Det kom en våg av ansökningar
senvintern och våren 2018, men det blev sedan lugnare
igen. En liknande våg kom våren 2019. Många tycks få
idéer under våren, kanske för att det är möjligt att vara
ute igen och mer energi efter vintern. Höstarna och
vintrarna har i regel haft betydligt färre ansökningar än
vårarna. Hösten 2019 sticker dock ut. Kanske på grund
av att projektet hade funnits ett par år, kanske på grund
av att projektmedlen som unga kunde söka var på väg
att ta slut? Eller så berodde ökningen av antalet ansökningar på att jag ändrade strategi och istället gjorde en
utlysning av medel under kortare tid, vilket motiverade
många att färdigställa och skicka in ansökan. Projektets tidigare långa deadline gjorde att många valde att
skjuta på att göra en ansökan. I de flesta fall rann idén
då helt ut i sanden. Utlysningen motiverade ungdomarna att sätta sig ner och färdigställa sina projektansökningar. Det blev också lättare för mig att motivera
dem genom att säga att jag måste få in deras ansökan
innan ett visst datum.

Indikatorer, uppföljningsuppgifter
och gruppen unga
Under arbetet med att utvärdera och slutrapportera
projektet har det blivit tydligt att flera av de indikatorer
och uppföljningsuppgifter som används nationellt och
lokalt för att mäta projektets kvantitativa resultat är
dåligt anpassade för gruppen unga. En konsekvens av
detta är att vissa av projektets resultat inte lyfts fram.
Genom Ung i Nedre Dalälven har två nya föreningar
skapats och ytterligare två kan komma att starta under
det kommande året. Indikatorerna fokuserar starkt på
arbetstillfällen och skapade företag, men missar ideella
föreningar. Indikatorn nya företag definieras som företag oavsett organisationsform, men efter samtal med
Jordbruksverket står det klart att ideella föreningar inte
räknas, oavsett deras syfte. Eftersom unga under 18
varken får starta aktiebolag eller sitta i styrelsen för en
ekonomisk förening har de inte många alternativ förutom organisationsformen ideell förening om de vill
starta någon typ av organisation tillsammans. Jag har
ifrågasatt vad det egentligen är man vill mäta genom
indikatorn, eftersom man använt definitionen oavsett
organisationsform. Det borde vara någon viss typ av
affärsmässig verksamhet man vill komma åt, varpå
även föreningar som ägnar sig åt affärsmässig verksamhet borde räknas. När Jordbruksverket ställer frågor
om momsplik är det verksamheten som avgör, inte
organisationsform, varpå det borde vara på samma sätt
för indikatorerna. Jordbruksverket har sagt att man ska
titta mer på detta inför nästa programperiod.

Aktiviteter/inspirationskvällar/
nätverksskapande
Det är bra att projektet innehåller medel för att även
projektledningen kunna arrangera saker, men budgetposterna behöver inte vara fullt så stora som vi hade i
detta projekt. Jag var inte ens i närheten av att använda
medlen avsatta för inspirationskvällar. För mig har
det fungerat bättre att ha mindre informationsträffar
med intresserade grupper, föreningar, ungdomsgårdar
och skolor, vilket inte har belastat budgeten. De medel
som avsatts för aktiviteten Etablera ungdomsnätverk
har använts till att finansiera ett Ungagemang. Hade
inte ungdomscoachernas nätverk och arbetsgruppen
Ung inkludering varit intresserade av att samarrangera
Ungagemang hade det varit svårt att få till en välbesökt
nätverksträff i området, eftersom det varit svårt att få
unga i området att komma till evenemang arrangerade
av en relativt okänd aktör med begränsade kontakter
i målgruppen. Områdets storlek och administrativa
gränser försvårar också större evenemang. Området är
del av fyra regioner som alla har sin egen lokaltrafik,
vilket försvårar resor mellan orter i olika län. Det stora

Sättet att värdera ideell tid är också problematisk. Från
16 år värderas ideell tid till 220 kronor per timme.
För personer mellan 13 och 15 år värderas den ideella
tiden till 50 kronor per timme. För personer under 13
år räknas ideell tid inte alls. För projektet Ung i Nedre
Daläven blir detta problematisk eftersom det krävs
mycket mer ideell tid för att uppnå den för området
obligatoriska 30 % privata finansieringen för projekt.
Dessutom försvinner det arbete som barn under 13 år
lagt ner i projektet. Men det allmänna problemet är
större än så. Den lägre timpenningen ger nämligen
incitament att inte involvera unga i projekten och därmed den lokala utvecklingen, trots att ung inkludering
poängteras som viktigt i projekten och mäts i en egen
indikator. Att ideell tid inte räknas för barn under 13
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år blir också fel. Även barn kan bidra med värdefulla
ideella krafter. Anser man att det behövs en lägre gräns
för när man ska kunna arbeta ideellt bör det också
finnas en övre gräns. När slutar man vara till nytta för
det ideella arbetet? Kanske borde man även här fokusera på verksamheten? Bedömer man att barnen eller
pensionärerna har bidragit till arbetet ska de räknas
med i den ideella tiden, bedömer man att barnen och
pensionärerna närvarat men inte bidragit till arbetet,
räknas tiden inte med. Det måste finnas utrymme för
en sådan bedömning, varpå åldersgränsen inte fyller
någon funktion. Det är dumt att ha målvärden för hur
många unga som inkluderats i det lokala utvecklingsarbetet, samtidigt som man genom hur man värderar
den ideella tiden ger incitament för att inte involvera
gruppen. Även denna synpunkt är inskickad till Jordbruksverket som meddelat att de ska titta närmare på
frågan inför nästa programperiod.

inkluderingen ska bli reell. Det minsta man kan göra
är att hjälpa till att sprida en inbjudan till en nationell
träff för unga från landsbygden. Ofta säger man att det
inte är någon idé eftersom man inte har några unga
följare på Facebook, eller för att man inte har kontakt
med unga i området. Men om man delar inlägget och
uppmanar sina följare, föreningar och kommuner att
göra detsamma når man till slut unga, som man sedan
skulle kunna knyta till sitt arbete i det egna leaderområdet. Att man som leaderkansli inte har kontakt med
några unga är inte en ursäkt. Det är ett problem.

Att tänka på inför nästa
ungdomsprojekt
Planering och proaktivitet
Den viktigaste insikten är att projektet vinner på noggrann planering innan det utåtriktade skedet. Det blir
enklare att arbeta med projektet om det är ordentligt
genomtänkt innan det presenteras utåt. Både projektets
upplägg och riktlinjer för ungdomsaktiviteter bör vara
noga övervägt tillsammans med projektledare, verksamhetsledare och LAG.

Status på ungdomsprojekt
Jag har arbetat med Ung i Nedre Dalälven i drygt 2,5
år. Under projektets gång har nästan alla jag mött, både
lokalt i kommunerna och nationellt på nätverksträffar,
poängterat hur viktigt det är med ungdomsprojekt och
att få med unga i utvecklingsarbetet. Samtidigt är det få
som vill göra det extra arbete som krävs för god inkludering. Jag upplever ibland att människor anser att de,
genom att bjuda in mig, kan bocka av unga från sin
checklista. Bara för att ett LAG anställt en ungdomscoach har man inte automatiskt uppfyllt sitt arbete
med att inkludera unga. Precis som för alla andra
projekt med externa deltagare och utförare behövs
engagemang från fler än bara ungdomscoachen. I
leadersammanhang är intresset stort för ungdomsprojekt. Många vill bli bättre på att inkludera unga.
Däremot är engagemanget relativt lågt. När jag delade
en informationsfilm med inbjudan till Ungagemang i
Facebook-gruppen för Sveriges nationella leaderförening (LUS), där verksamhetsledare och medarbetare
från hela landet dagligen diskuterar frågor och delar
idéer och evenemang fick inlägget en gilla-markering. Ingen delade inlägget, vilket var uppmaningen.
Inlägget erbjöd platser till unga från leaderområden
i hela landet på en nationell träff. En timme senare
kom ett liknande inlägg, som också informerade om
lokala aktiviteter och innehöll en film. Målgruppen
var vuxna och inlägget delades och kommenterades
flitigt. Det här är ett problem. Unga blir ett särintresse
som man gärna anställer någon för att arbeta med.
Men det behövs ett brett engagemang om den unga

En stor svårighet i Ung i Nedre Dalälven har varit att
nå ut med information till målgruppen och att bli en
känd aktör. För att komma runt detta problem måste
vissa delar av projektet struktureras annorlunda. Gör
man på samma sätt nästa gång är chanserna stora att
projektet får samma problem. Ett framtida ungdomsprojekt vinner på att LAG och kansli lägger tid på att
undersöka hur man genom täta och formaliserade
samarbeten kan komma runt ett sådant problem. Om
ungdomsgårdar eller tjänstemän på kultur och fritid
formellt skrivs in i projektet och därmed lägger arbetstid i projektet ökar chanserna till tätare samarbete och
starkare förankring i de olika kommunerna. Kanske
kan ett samarbete med UF-lärare etableras redan i planeringsstadiet? Kanske kan skolklasser, lärare och ungdomsledare involveras i planeringen och få chansen att
påverka projektets utformning utifrån sin kunskap och
lokalkännedom? Jag är medveten om problematiken
kring finansiering under projekts planeringsstadium,
men om den praktiska utformningen blir en aktivitet
i projektet bör man kunna komma runt det. Ett annat
alternativ är att låta projektet föregås av en förstudie.
När nästa ungdomsprojekt skrivs bör ett absolut första
steg tas av LAG och kansli, som undersöker efterfrågan
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i kommunerna. Därefter bör en första projektansökan
skrivas. Fungerar nästa programperiod som denna
skulle det vara en steg 1-ansökan som skrivs. Sedan
bör en projektledare anställas (eller så får någon annan
i uppdrag att utföra planeringsarbetet) för att arbeta
vidare med att undersöka den lokala efterfrågan. Här
bör målgruppen unga tillfrågas, till exempel genom att
besöka skolor och ungdomsgårdar. Vuxna som arbetar
nära målgruppen bör också inkluderas i denna fas. När
man på sådant sett bildat sig en klar bild av vad som
efterfrågas lokalt och av målgruppen, kan de mer praktiska momenten och arbetssättet fastställas.

Dalälven startade sin utåtriktade verksamhet fanns
inget material. Snart bestämde jag mig för att teckna
ett sorts avtal med alla ungdomsgrupper som skrivit
en godkänd ansökan, genom att lämna plats för underskrift på själva ansökan. Avtalets huvudsyfte var att ge
gruppen en tydlig start på deras projekt och att visa på
seriositet. Många ungdomsevenemang har genomförts
på kvällar och helger. Eftersom jag inte bara arbetat
med ungdomsprojektet har jag inte haft möjlighet
att medverka på majoriteten av evenemangen. Efter
en tid lade jag därför till en rad för en platsansvarig
vuxen i avtalet som ska signeras vid alla ungdomsprojekt där projektgruppen är under 18 år. Inte heller
denna underskrift finns där av juridiska skäl, utan för
att projektgruppen ska kunna få hjälp och stöd av en
vuxen på plats om någonting skulle hända. När jag
nylanserade projektet bytte jag ut ansökningshandlingar och lade då till ett särskilt avtal som skrevs på
av mig och projektgruppen när ansökan var godkänd.
I denna version lade jag till villkor som gruppen lovar
att uppfylla, till exempel att genomföra en utvärdering
och att de ansvarar för att lämna tillbaka hyrt material
och hyrda lokaler i gott skick. Inför ett kommande
ungdomsprojekt föreslår jag att dessa villkor diskuteras
med verksamhetsledare och LAG eller VU (verkställande utskott). Till exempel kan nya villkor gällande
användning av logotyper, att evenemang ska vara gratis
för alla deltagare och att aktiviteten inte får ge några
intäkter med fördel läggas till. Villkoren ger tydlighet
till projektgruppen och bör gås igenom muntligt. Då
kan projektledaren också vara säker på att alla grupper
har fått nödvändig information. Jag anser också att
verksamhetsledare och LAG ska ta ställning till hur
vi förhåller oss till projektgrupper som är under 18
år. Räcker det med en vuxen platsansvarig, eller ska
alla i projektgruppen ha tillstånd av sina föräldrar att
genomföra projektet? Det blir en avvägning mellan vad
som är korrekt och vad som är praktiskt möjligt. Blir
ansökningsförfarandet för krångligt är risken väldigt
stor att gruppen tröttnar. Glöm inte bort att undersöka
och fatta beslut om rutiner för personuppgiftshantering, särskilt gällande personer under 18 år. Över
huvud taget bör ansvar diskuteras innan projektet
påbörjar sin utåtriktade verksamhet. Vem är ansvarig
om någonting händer en deltagare? Vem är ansvarig
vid evenemang? Bör vi ha en försäkring som täcker
evenemangen? Bör sökanden ha en försäkring? Kan då
privatpersoner söka? Eftersom projektet är LAG-ägt är
det LAG som är ansvariga, varpå LAG bör diskutera
och fatta beslut kring ansvar och säkerhet. Likaså bör

Förankring i LAG
Som tidigare nämnts bör LAG engageras mer i planeringen av projektet. Det blir då tydligare att projektet
är LAG-ägt och ökar chansen att många ledamöter
känner ett ägandeskap och ett ansvar att sprida information om projektet. LAG kan också, med sin lokala
kunskap, undersöka och förmedla vad som önskas
lokalt, på de olika orterna, i kommunerna och i föreningar och vilka kontakter som finns.
I början av ett projekt av typen paraply, där aktiviteter
söks av externa grupper är det svårt att veta vilka av
ungdomarnas projektidéer som ska godkännas och
inte. Detta leder till stor osäkerhet. Jag hade föredragit om jag hade haft tydligare riktlinjer gällande
vilka projekt som kunder godkännas. Allting kan inte
bestämmas i detalj, det är både omöjligt att förutse och
begränsar möjligheterna till flexibilitet. Däremot går
det att, innan projektet lanseras utåt, sätta upp några
riktlinjer eller grundkrav som varje aktivitetsidé måste
uppfylla. Om villkoren bestäms och antas av LAG
kan de också revideras vid behov. Det ger tydlighet
och rättssäkerhet, eftersom alla som är involverade i
projektet kan följa hur beslut fattats och ändrats. Det
minimerar godtyckligheten i projektet och gör projektledarens börda lättare, eftersom ansvaret delas med
fler. Det är lättare att avslå ansökningar när man tydligt
kan peka på varför avslaget görs i ett LAG-beslut om
villkor.

Att ligga steget före – ansvarsfördelning
Titta ordentligt på ansvarsfördelning, det är flera under
18 år vi har att göra med. Vad gör man om något händer? Vem är ansvarig för skador? Ha en platsansvarig
som får skriva på projektet och finnas som stöd för
alla under 18. Hur utformar man avtal på ett bra sätt?
Behöver en vuxen skriva under? När Ung i Nedre
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blanketter och avtal tas fram i början av projektet och
gärna ses över av LAG, VU och verksamhetsledare.
Det gäller till exempel arvodesblanketter, överlåtelse av
material (om någon ungdomsgrupp köpt in material av
ett större värde som de ska ta över ägandeskapet för)
och, så klart, kontraktet för ungdomsaktiviteter.

samarbeten och referensgrupper bör bara Vad efterfrågas av kommunerna? Och Vad efterfrågas av målgruppen?

Krav på projektgrupper
I Ung i Nedre Dalälven har ett av kraven varit att projektgruppen måste bestå av minst tre personer. Det
här har i många fall visat sig bli en pappersprodukt.
Gruppen har ibland tre namn på pappret, men det är
två eller ibland en person som gör det mesta av jobbet.
Vore kravet istället minst två personer skulle chansen
kanske bli högre att de som anges som projektgrupp
faktiskt aktivt deltar i arbetet. De grupper som vill vara
en större projektgrupp kommer ange fler, även om
minimikravet är två personer. Ett lägre minimikrav
ökar chansen att vi faktiskt efterlever projektets krav.

Referensgrupper
Ett sätt att förenkla kontakten med unga i projektet
vore genom en referensgrupp bestående av unga från
samtliga kommuner. Referensgruppen skulle användas
för att ge mer kunskap om vad gruppen unga efterfrågar och för att sprida information om projektet. På det
sättet skulle informationen ha bättre chans att spridas
i de forum som unga använder och presenteras på ett
sätt som tilltalar målgruppen. För att komma runt
områdets långa avstånd skulle referensgruppen kunna
ha majoriteten av sina möten digitalt. Referensgruppen
bör vara med och planera projektet i stort, undersöka
vad som efterfrågas, sprida information om projektet
och dess möjligheter, planera lokala träffar tillsammans
med projektledaren och eventuellt vara med och godkänna ansökningar från unga som vill driva ungdomsprojekt.

Efter projektet
I Ung i Nedre Dalälven förväntas projektresultaten leva
vidare genom diverse nätverk som projektet skapat och
genom denna rapport. Nätverk av unga har en tydlig
nackdel – unga blir äldre och träder då ut ur målgruppen. I ett framtida projekt kan det vara värt att diskutera hur man kan bygga in en ännu mer långsiktig
strategi för hur projektet kan leva vidare. Kanske skulle
detta kunna ske genom etablering av ungdomsråd eller
bestående samarbeten mellan skolor i området? Frågan
är svår, varpå den är viktig att diskutera i projektets
olika referensgrupper, i LAG och på kansliet.

En referensgrupp bör rekryteras genom att annonser
sprids på skolor, genom kommunernas plattformar
och via våra kanaler. Liksom i de flesta platsannonser
bör det tydligt framgå vad personerna får ut av att vara
med i referensgruppen, men också vad som förväntas
av dem. Självklart ska gruppen arvoderas.
Som diskuterats ovan bör även tjänstemän från de
olika kommunerna involveras mer formellt i projektet.
Tjänstemän som arbetar med unga kan bistå projektledaren med lokala kontakter, hjälpa till med att sprida
information om projektet och arrangera möten med
nyckelpersoner i kommunen. Dessa tjänstemän bör
också utgöra en referensgrupp, särskilt i projektets
planeringsfas. En extra vinst kan vara att kommunerna
inspireras och lär av varandras arbete. Där kan också
frågan diskuteras huruvida projektet ska arbeta mot
fler ungdomsrelaterade mål än arrangörsutveckling.
Det skulle till exempel kunna handla om att arbeta för
att fler kommuner ska starta ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige, insatser för unga på glid i samarbete
med ungdomsgårdar, eller att arbeta för ökat utbyte
mellan skolor i olika kommuner. De centrala frågorna
som bör bli enklare att besvara genom formaliserade
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Bilagor
Flyern - Det är kul när det händer saker

UNG I NEDRE DALÄLVEN

UNG I NEDRE DALÄLVEN
Är ni mellan 13 och 25 år och har en idé?

Ni vill kanske anordna en konsert, en
tävling, en filmkväll eller ett helgläger?

Bor ni i någon av kommunerna Heby, Sala,

Tierp, Älvkarleby, Avesta, Hedemora och Säter
eller i Österfärnebo eller Hedesunda socken?
Då har ni möjlighet att få upp till 30 000
kronor till att genomföra ert evenemang!

Kontakta vår
ungdomscoach Sofia för
att komma igång.

Det är kul när saker
händer, ellerhur?
Ungdomscoach Sofia Carlfjord

072-565 75 79
sofia@nedredalalven.se
www.leadernedredalalven.se
https://www.facebook.com/
unginedredalalven/

Det är kul när saker händer, eller hur?
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Ansökan version 1

FÖRBEREDELSER

KOSTNADER

VAR?

VAD VILL NI GÖRA?

VEM?

Namn:

Ålder:

Epost:

Ålder:

Epost:

Telefonnummer:
Namn:

Namn:

Namn:

Telefonnummer:
Ålder:

Namn:

Epost:

Epost:

Epost:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

MÅL?
•
•
•
•

•
•
•
•

Ålder:

Epost:

Telefonnummer:
Ålder:

Namn:

Ålder:

MÅLGRUPP?

Ort och datum

NÄR?

Ansvarig vuxen på plats under evenemanget

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Sofia Carlfjord, ungdomscoach

UNG I NEDRE DALÄLVEN
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Utlysning 100 000 kr

100 000 TILL UNGAS AKTIVITETER
I ÄLVKARLEBY, TIERP OCH HEDESUNDA

Projektet Ung i Nedre Dalälven är snart slut och nu ska de sista pengarna
fördelas! Därför öppnar vi nu en utlysning om 100 000 kronor till
aktiviteter av unga för unga. Är ni mellan 13 och 25 år och saknar
någonting där ni bor? Fram till den sista november kan ni söka pengar
för att genomföra en egen aktivitet i ert hemområde. Aktiviteten ska
genomföras lokalt och planeras och genomföras av er som söker.
Stödet kan sökas av grupper om minst tre personer eller av en förening.
Varje grupp kan söka högst 30 000 kronor. Ni kan inte söka stöd för
befintlig verksamhet eller för aktiviteter som redan gjorts av samma
grupp på samma ort. Ansökningar tas emot och godkänns löpande fram
till sista november.
Vill ni veta mer? Kontakta Sofia på
sofia@nedredalalven.se eller till
072-565 7579

Fyll i intresseanmälan här eller på
www.leadernedredalalven.se/utlysning

100 000 TILL UNGAS AKTIVITETER
I SÄTER, HEDEMORA OCH AVESTA

Ansök innan

sista

november!

Projektet Ung i Nedre Dalälven är snart slut och nu ska de sista pengarna
fördelas! Därför öppnar vi nu en utlysning om 100 000 kronor till
aktiviteter av unga för unga. Är ni mellan 13 och 25 år och saknar
någonting där ni bor? Fram till den sista november kan ni söka pengar
för att genomföra en egen aktivitet i ert hemområde. Aktiviteten ska
genomföras lokalt och planeras och genomföras av er som söker.
Stödet kan sökas av grupper om minst tre personer eller av en förening.
Varje grupp kan söka högst 30 000 kronor. Ni kan inte söka stöd för
befintlig verksamhet eller för aktiviteter som redan gjorts av samma
grupp på samma ort. Ansökningar tas emot och godkänns löpande fram
till sista november.

100 000 TILL UNGAS AKTIVITETER

Vill ni veta mer? Kontakta Sofia på
sofia@nedredalalven.se eller till
072-565 7579

I SALA, HEBY OCH ÖSTERFÄRNEBO

Fyll i intresseanmälan här eller på
www.leadernedredalalven.se/utlysning

Projektet Ung i Nedre Dalälven är snart slut och nu ska de sista pengarna
fördelas! Därför öppnar vi nu en utlysning om 100 000 kronor till
aktiviteter av unga för unga. Är ni mellan 13 och 25 år och saknar
någonting där ni bor? Fram till den sista november kan ni söka pengar
för att genomföra en egen aktivitet i ert hemområde. Aktiviteten ska
genomföras lokalt och planeras och genomföras av er som söker.
Stödet kan sökas av grupper om minst tre personer eller av en förening.
Varje grupp kan söka högst 30 000 kronor. Ni kan inte söka stöd för
befintlig verksamhet eller för aktiviteter som redan gjorts av samma
grupp på samma ort. Ansökningar tas emot och godkänns löpande fram
till sista november.
Vill ni veta mer? Kontakta Sofia på
sofia@nedredalalven.se eller till
072-565 7579

Fyll i intresseanmälan här eller på
www.leadernedredalalven.se/utlysning

Ansök innan

sista

november!
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Ansök innan

sista

november!

Ansökan version 2

INTRESSEANMÄLAN 100 000
TILL UNGAS AKTIVITETER
PROJEKTGRUPP
Namn Klicka eller tryck här för att ange text.
Namn Klicka eller tryck här för att ange text.
Namn Klicka eller tryck här för att ange text.
Namn Klicka eller tryck här för att ange text.

Ålder Välj ett objekt.
Ålder Välj ett objekt.
Ålder Välj ett objekt.
Ålder Välj ett objekt.

Kontaktuppgift (telefonnummer eller mailadress) Klicka eller tryck här för att ange text.

AKTIVITETEN
Beskriv vad ni vill göra
Klicka eller tryck här för att ange text.

Vad har ni för mål med aktiviteten?
Klicka eller tryck här för att ange text.

När vill ni genomföra aktiviteten? Klicka eller tryck här för att ange datum.
Var vill ni genomföra aktiviteten? Klicka eller tryck här för att ange text.

KOSTNADER
Utgift

Kostnad

utgift

kronor

utgift

kronor

utgift

kronor

utgift

kronor

utgift

kronor

utgift

kronor

utgift

kronor

Sökt stöd, max 30 000 kr.

summa

Skicka intresseanmälan till sofia@nedredalalven.se eller till
Ung i Nedre Dalälven
Leader Nedre Dalälven 3
Kölnavägen 25, 811 97 Gysinge
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Avtal ungdomsaktiviteter

AVTAL 100 000 TILL
UNGAS AKTIVITETER
PROJEKTGRUPP

AKTIVITETEN
I aktiviteten ska projektgruppen

Tid för aktiviteten:
Plats för aktiviteten:

KOSTNADER
Godkända kostnader för aktiviteten är:

VILLKOR
-

Projektgruppen ska genomföra projektet enligt plan och inte avvika från de godkända kostnaderna.
Om projektgruppen behöver avvika från projektplanen ska de först kontakta Leader Nedre Dalälven 3.
Projektgruppen ansvarar för att återlämna hyrda föremål och lokaler i bra skick. Eventuella skador
ersätts inte av Leader Nedre Dalälven 3.
Efter genomförd aktivitet genomför projektgruppen och Leader Nedre Dalälven 3 en utvärdering av
aktiviteten.

______________________________________
Sofia Carlfjord, Leader Nedre Dalälven 3

______________________________________

______________________________________
Platsansvarig vuxen
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Ungagemang

ÄR DU UNG OCH FRÅN EN MINDRE ORT?
HAR DU IDEER OCH DRÖMMAR
DU VILL FÖRVERKLIGA?
VILL DU FÅ VERKTYG
FÖR ATT GÖRA SKILLNAD I SAMHÄLLET?
ANMÄL DIG TILL UNGAGEMANG
I ÖSTERVÅLA, 22-24 NOV 2019!
Anmälan dig på Landsbygdsnätverket sida:
http://landsbygdsnatverket.se/pagang/ungagemang2019

Underhållning av :
Workshop i :
Arrangörskap
Påverkan och rättigheter
Skrivande
Grafittimålning
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www.leadernedredalalven.se

UNG I NEDRE DALÄLVEN

