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Delgivning av föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Föregående protokoll har delgivits.
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§8

Multiarenor
Ärendebeskrivning
Nima Khaledian informerar om planeringen av multiarenorna i kommunen. Den första multiarenan ska uppföras i Stora Skedvi och kommer att ligga i närheten av skolan. Den beräknas
vara klar att användas i juni 2018.
Multiarenorna kommer att kunna användas även vintertid med spolad is. De är tillgänglighetsanpassade och av överblivna jordmassor kommer det att byggas jordläktare.
Den andra multiarenan kommer troligen att placeras i närheten av Gustafs skola och stå klar
under 2019. I Säter kommer den tredje multiarenan att byggas under 2022. Gatuenheten har
rondering av lekplatser och kommer också att ha ansvar för tillsyn av multiarenorna.
Styrgruppen diskuterar att tillsyn och dialog med användarna kommer att behövas. Vuxna bör
vara närvarande med jämna mellanrum på platsen. Det är också viktigt att tänka på hur kön,
ålder, funktionsnedsättning och andra maktfaktorer kan inverka på vilka barn och unga som
har tillgång till multiarenorna.
I LUPP har det framkommit att ungdomar önskar multiarenor och nu behöver styrgruppen
för Ung i Säter tänka ut hur det ska kommuniceras ut till de unga att de snart står på plats.
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§9

Budget 2018
Ärendebeskrivning
Budgetrapport för första kvartalet 2018 är delgiven. Bilaga
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BUDGET Ung i Säter
Utfall per mars

Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsekonom

Kst
Kst (T)
Projekt Projekt (T)
Belopp
Rev. budget Avvikelse
1561010 UNGDOMENS HUS
100000 ADMINISTRATION
269 020
1 600 000 1 330 980
1561020 UNGDOMSAKTIVITETER 100000 ADMINISTRATION
180
370 000
369 820
1561021 SUMMERCAMP
100000 ADMINISTRATION
0
30 000
30 000
1561010 UNGDOMENS HUS
100500 DRIFT - FASTIGHET
33 333
100 000
66 667
1561010 UNGDOMENS HUS
100800 FORTBILDNING - PERSONAL
5 498
0
-5 498
1561010 UNGDOMENS HUS
102000 STÄDNING
15 000
50 000
35 000
1561010 UNGDOMENS HUS
103710 REHABILITERING
3 576
0
-3 576
1561020 UNGDOMSAKTIVITETER 409001 IDÉBANKEN
0
30 000
30 000
1561020 UNGDOMSAKTIVITETER 409002 KONVENTIONEN
0
160 000
160 000
1561020 UNGDOMSAKTIVITETER 409003 UNGDOMSRÅDET
0
50 000
50 000
1561010 UNGDOMENS HUS
409100 SUMMER FUN JUNIOR
0
-100 000
-100 000
1561021 SUMMERCAMP
409101 SUMMERCAMP
0
15 000
15 000
1561010 UNGDOMENS HUS
517001 UNGDOMSVERKSAMHET
9 051
100 000
90 949
1561010 UNGDOMENS HUS
517002 UNGD HUS KIOSKVERKSAMHET
-1 748
-150 000
-148 252
333 911
2 255 000 1 921 089
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§ 10

Duns – kriterier för ungas mötesplatser
Ung i Säters beslut
Ung i Säter ger förvaltningschef Ulf Månsson i uppdrag att utreda om Duns kriterier passar in
med Säters förutsättningar.
Ärendebeskrivning
Mötesplats för unga
Duns (Dalanätverket för ungdomssamordning) har tagit fram kriterier för olika mötesplatser
för unga. Målet är att Dalarnas ungdomar ska mötas av likvärdiga mötesplatser.
Per Eriksson informerar om Duns kriterier för mötesplatser. Kriterierna kan användas som
komplement för att utveckla verksamheten/mötesplatser för ungdomar i Säter.
Styrgruppen diskuterar hur kriterierna passar in med Säters förutsättningar där samverkan mellan Kulturförvaltningen och Elevhälsan med Lss-verksamheten är viktiga. Det behöver också
ses över om det innebär extra kostnader som påverkar budgeten.
Det är ett välarbetat vägledande dokument med bra riktlinjer men vissa begreppförklaringar
och en plan för hur uppföljningen ska se ut bör utarbetas.
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§ 11

Planering sommaren 2018
Ung i Säters beslut
Dagordningen för ung i Säter ska innehålla en stående punkt med information om aktiviteter i
kommunen som riktar sig till ungdomar.
Ärendebeskrivning
Summer Camp kommer att pågå under vecka 25-27 med 10 sommarjobbande ungdomar.
Ungdomens hus är då öppet mellan klockan 10.00-17.00 alla vardagar och till klockan 21.00
två kvällar i veckan. Resten av sommaren kommer Ungdomens hus att vara öppet tre kvällar i
veckan. Även LSS-fritids kommer att erbjudas varje vardag mellan klockan 8.00-17.00 under
sommaren.
Kommunen kommer under sommaren också att erbjuda Summer fun junior med aktiviteter
riktade till alla barn i åldern 6-15 år i Säter, Gustafs och Stora Skedvi. Detta kan genomföras
med stöd av ”lovpengar” från Socialstyrelsen. Två personal kommer att arbeta med aktiviteterna. Per Eriksson är ansvarig för att söka bidraget från Socialstyrelsen, ansökan ska vara inne
senast 1 juni 2018.
Kulturförvaltningen kommer att ha ett sommarjobb ”Demografikprojektet” där 8 ungdomar
får arbeta kring konst (grafik), filosofi och kultur i stort. Fokus kommer att ligga på att få ungdomar att ta mer plats i det offentliga rummet, och resultatet ska manifesteras i affischer i samband med valet i höst.
Kulturförvaltningen kommer att ha riktade aktiviteter varje onsdag under sommaren i sitt
Fixotek. Alla aktivteter är gratis och till för alla.
Mats Nilsson efterfrågar en bättre samordning och sammanställning över det som händer i
kommunen som är riktat till ungdomar. Det behövs en bättre överföring mellan de olika förvaltningarna. Mats Nilsson föreslår att dagordningen för Ung i Säter ska innehålla en stående
punkt som tar upp det.
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§ 12

Aktiviteter i Stora Skedvi och Gustafs
Ung i Säters beslut
Anette Stengård vid kulturförvaltningen sammankallar en arbetsgrupp för ett första möte den
30 maj 2018 som start för projektet. Ung i Säter utser vid dagens möte vilka tjänstepersoner
som ska ingå i arbetsgruppen vid uppstarten.
Ärendebeskrivning
Anette Stengård presenterar ett projektförslag med hur en tänkbar arbetsgång kan se ut där en
arbetsgrupp utses och får i uppdrag att kartlägga vilka aktiviteter ungdomar i åldern 13–18 år
efterfrågar i Gustafs och Stora Skedvi.
Ung i Säter har sedan 2005 skapat aktiviteter för ungdomar i högstadie och gymnasieålder i
Säter. Tankar har framkommit på att arrangera aktiviteter i kommunens lokaler i Gustafs och
Skedvi. Att fånga de ungas intresse och engagemang för att bidra till en meningsfull fritid är ett
viktigt syfte som kommunen har.
Arbetsgruppen ska bestå av tjänstepersoner inom Barn-& utbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Socialförvaltningen samt folkhälsoplanerare för att inrymma så många perspektiv
som möjligt redan från start. Anette Stengård ska vara sammankallande till denna arbetsgrupp.
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§ 13

LUPP
Ärendebeskrivning
Per Eriksson informerar om det påbörjade arbetet med ungdomsenkäten Lupp som ska genomföras under hösten 2018 i åk 7, 8, 9 och år 2 i gymnasiet. Alla dalakommuner gör enkäten
samtidigt och det ger en bra information kring hur ungdomars livssituation ser ut i regionen
(och landet).
Per Eriksson och Ingvar Pettersson lärare på Klockarskolan har gått utbildning kring hur genomförandet av enkäten ska gå till. Säters kommun kan ha tre enskilda frågor med i Luppen.
Processkartläggning behövs redan nu som beskriver hur vi går vidare med analysresultaten i
höst. Vi behöver se till att ungdomar i Säter känner att det händer något och att det långsiktiga
syftet med Lupp - att öka demokrati och engagemang tillgodoses hos de unga.
Genomförande och analys har tidigare år fungerat bra och vi behöver fundera på hur vi gör
efterabetet på bästa sätt tillsammans med ungdomarna denna gång.
Pär Jerfström föreslår att kommunen köper en analys då den generellt ger bättre analysresultat.
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§ 14

Barnkonventionen
Ärendebeskrivning
Malin Lilja Altörn informerar om hur planeringen inför sommarjobbet KUNG ser ut just nu.
Sommarjobbet kommer att annonseras ut i dagarna och erbjudas till 8 ungdomar.
Temat för jobbet är trygghet i samhället och på nätet och sommarjobbarna kommer sedan att
vara en referensgrupp för kommunen. Två handledare kommer att arbeta med ungdomarna
under två veckor.
Malin informerar hur arbetet har gått till tidigare år och om behovet av att förändra det för att
passa de förutsättningar som ungdomarna har att kunna jobba. Gymnasieelever kan ha svårt
att få ledigt under höstterminen och därför kommer inte årets sommarjobbare att arbeta med
åk 5 som tidigare gjorts. Däremot kommer årskurs 5 fortsättningsvis att bjuda in 5-åringar som
tidigare år. Skolorna är redan igång med sitt arbete kring artiklarna och lärarna har bra material
att tillgå för att arbeta med barnkonventionen.
Mats Nilsson lyfter frågan kring hur vi arbetar med ”Bilden av Säter” och påminner alla om
vikten av att bli bättre på att skicka pressrealeser och andra goda exempel till kommunikationschef Marie Palm.
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§ 15

Ärenden till kommande möte
Ärendebeskrivning
Till nästa möte den 11 september 2018 tas förljande ärenden upp:
Rapportera om sommarjobben
Rapportera om arbetet kring aktiviteter för ungdomar i Gustafs och Stora Skedvi
Rapportera Summercamp
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