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Delgivning av föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Föregående protokoll har delgivits.
__________
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§ 17

Multiarena 2019
Ärendebeskrivning
Nima Kahledian presenterar vid dagen sammanträde hur nästa steg med byggnation av en ytterligare en multiarena. Förslaget är att placeras den i närheten av Enbacka skola. Det finns
även föslag om den ska ligga i Mora by. Deltagarna i Ung i Säter förespråkar att den placeras i
närheten av skolan.
I samband med invigningen den 1 septemmber av den nybyggda förskola och skola invigdes
den första multiarenan som är på plats i Stora Skedvi. Politiker och tjänstemän deltog vid invigningen som också spelade fotboll tillsammans med eleverna.
Bakgrund
Den första multiarenan är nu på plats i Stora Skedvi och ligger i närheten av skolan. Den andra
multiarenan kommer troligen att placeras i närheten av Gustafs skola och ska stå klar under
2019. I Säter kommer den tredje multiarenan att byggas under 2022.
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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§ 18

Lupp
Ärendebeskrivning
Lupp är en enkät för att bl.a kommuner ska få kunskap om ungas situationer, deras erfarenheter och synpunkter. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett
verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.
Hösten 2018 är det dags för alla 15 dalakommuner att genomföra Lupp-enkäten igen. Lupp,
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är vårt viktigaste redskap för att se hur det går med
vårt ungdomsstrategiska arbete i Dalarna. Enkäten är utformad av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) och det är även de som administrerar stora delar av arbetet.
Själva genomförandet görs av varje kommun, med stöd av Region Dalarna. Enkäterna fylls i av
elever i högstadiet och gymnasiet och detta pågår i oktober och november 2018.
Svarsfrekvensen vid gymnasieskolor har varit lågt till antalet. Åtgärder man kommer att vidta
är att gå ut och påminna men även kontakta friskolor för att få en bättre svarsfrekvens.

__________
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§ 19

Sommaren 2018
Ärendebeskrivning
Per Eriksson ger en lägesrapport hur sommarens aktiviteter för ungdomar varit. Även i år har
det anordnats med summer camp, summer fun junior. Ungdomens hus har varit sommaröppet
under veckorna 28–32. Bilaga.
Ulrika Hedin föreslår att aktiviteterna breddas med flera aktiviteter som tex. Grafittimålning
och möjlighet att få lära sig olika dansstiler.
Önskvärt är också att flera med funktionshinder ska ges möjlighet att delta i de olika asktiviteterna.
Bakgrund
Vid mötet den 24 april beslutades att på dagordningen skulle finnas en punkt med information
om aktiviteter i kommunen som riktar sig till ungdomar. Det behövs en bättre överföring mellan de olika förvaltningarna.
__________

Aktiviteter för barn och unga sommaren 2018
Ungdomens Hus Summer Camp vecka 25-27
Öppet måndag-fredag 10.00-17.00 Kvällsöppet till 21.00 måndag och onsdag.
Antal besökare
Totalt 617 st. 351 pojkar och 266 flickor, i snitt 45 besökare/dag.
Antal anställda: 5 vuxna. 12 sommarjobbande ungdomar, 5 årskurs 9 och 7
gymnasieungdomar.
LSS fritids varje dag från 08.30, en personal ansvarade för LSS ungdomarna.
I personalgruppen fanns det många olika kompetenser som gjorde de här tre veckorna
intressanta och trevliga för våra besökare.
Aktiviteter
Vi hade ett aktivitetsschema för varje dag som var en grund planering. Sen skedde mycket
spontanaktiviteter varje dag.
Populära aktiviteter
−
−
−
−
−
-

−
−
−
−
−
−
−

−

Pingis
Olika turneringar
Bumper balls
Ice-lasergame
Gofika
Bågskytte
Armbandstillverkning/ Glasmålning
Vattenskidor/åka ring
Biljard
Tv – spel
Kubb
Reflektioner
Schema mässigt så var det 2-3 vuxna hela tiden i verksamheten. Sommarjobbarna har
varit 12 stycken som jobbat 70 timmar.
Personalen har varit med några år vilket skapar stabilitet och trygghet i verksamheten.
En fin och god stämning mellan våra besökare.
Flera av våra besökare var blivande sjuor.
Aktivitetsschemat fungerade bra som ramverk.
Bra samarbete med ICE, Borlänge. De hade lasergamemiljö i form av uppblåsbar
labyrint. Bra programpunkt som bör återkomma 2019.
Samarbete med studieförbundet NBU från Ludvika med
Armbandstillverkning/glasmålning och annat pyssel. En återkommande aktivitet som
bör fortsätta sommaren 2019
Under våren ”pejlar” verksamheten av ungdomarnas önskemål inför sommaren 2019.

Marknadsföring Annons i Säterbladet, affischer, besök i alla årskurs 6 klasserna, facebook,
tidningsreportage och att ungdomarna sprider till varandra. inarbetat koncept sedan 10 år
tillbaka

Ungdomens Hus Sommaröppet vecka 28-32
Öppet måndag, onsdag och torsdag kl.15.00-21.00
Antal besökare
Totalt 194 st, 107 pojkar och 87 flickor, i snitt 13 besökare/dag
Antal anställda:
4 personal, man jobbade två varje kväll.
Aktiviteter
Spontan planering, aktiviteterna bestämdes under arbetspasset.
− Vanlig öppen verksamhet
Reflektioner
− Inga incidenter, en lugn sommar med glada ungdomar i högstadie- och
gymnasieåldern.
− Många blivande sjuor var besökare.
Marknadsföring
Affischer, reportage i tidningen, annonser i Säterbladet, kommunens hemsida, Ungdomens
Hus facebook-sida, snapchat och ”mun till mun” under Summer Camp.
Att utveckla
Bättre och mer planering av aktiviteter, några inplanerade i förväg. Det saknades tid för
Lösningen 2019 är tidigare rekrytering av sommarjobbarna.

Summer Fun junior vecka 27-30
Gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-12 år som arrangerades med hjälp av statliga bidrag.
Aktiviteterna var mellan 10:00-15:00 tre dagar i veckan.
Måndagar: Gruvplan, Säter
Tisdagar: Slättgärdet, Gustafs
Onsdagar: Fotbollsplan Fäggeby, Stora Skedvi
Antal besökare
Totalt 569 st, 295 pojkar och 274 flickor, i snitt 47st/dag
Säter: 209st
Gustafs: 206st
Stora Skedvi: 154st
Antal anställda: Två unga vuxna.

Aktiviteter
Vecka 27 – Hinderbana och triple basket
Vecka 28 – Hinderbana och speed shooter
Vecka 29 – Mekanisk tjur och bumber balls
Vecka 30 – Hinderbana och triple basket
Förutom de planerade aktiviteterna så fanns det frisbees, fotbollar och andra boll leksaker som
fick användas fritt av barnen.
Vatten och frukt erbjöds till besökarna varje dag.
Marknadsföring
Affischer, reportage i tidningen, annonser i Säterbladet, kommunens hemsida, BUNs
facebook, affischer och lappar till barnen på fritidsverksamheterna i kommunen.
Vilka mål som har uppnåtts genom kommunens sommarlovsaktiviteter och hur dessa
förhåller sig till de mål som anges i regeringsbeslutet.
− Kostnadsfria aktiviteter
o Vi har erbjudit alla barn i kommunen som är 6-12 år kostnadsfria aktiviteter
och bjudit på frukt i samband med aktivitet.
− Stimulans och personlig utveckling
o Många av aktiviteterna lockade barnen till rörelse, gav möjlighet till att testa
nya saker och att utmana sig själva på ett glädjefullt sätt.
− Deltagande, integration, nya kontaktytor
o Deltagarstatistiken visar att aktiviteterna tilltalade nästan lika många flickor
som pojkar. Tack vare att aktiviteterna var enkla att förstå och delta i, gjord
o att alla barn, oavsett social bakgrund eller språkkunskaper, kunde delta. Flera
nyanlända/asylsökande familjer deltog i aktiviteterna i Säter
Reflektioner
− Personalen tyckte det var en väldigt trevlig arbetsuppgift, lite jobbigt med vädret då
det var rekordvärme under dom här fyra veckorna som aktiviteterna pågick.
− Roliga veckor med mycket skratt och stoj bland besökarna.
− Mycket positiv respons från boende i kommunen både på plats och via sociala medier.
− De uppblåsbara aktiviteterna är populära och får folk att stanna till och undra vad det
är för kul som händer.
− Kommunen bör fundera att, om bidraget uteblir, finansiera detta inom Ung i Säter
finansiella ram.
Att utveckla
− Fler anställda involverade för säkra upp vid ev. sjukdom.
− Egen fb-sida för att snabbt kunna nå ut med information ifall något blir inställt eller
ändras i upplägget.
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§ 29

Aktiviteter i Stora Skedvi -Gustafs
Ärendebeskrivning
Anette Stengård informerar att man idag arbetar med att se över vad det är ungdomar efterfrågar när det gäller aktiviteter. Bl.a. ska man invänta svar från LUPP undersökningen som kommer att genomföras under hösten 2018. Den 12 september blir ett uppföljningsmöte för att se
hur man kommer att jobba vidare med projektet.
Bakgrund
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.
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.
__________
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§ 21

KUNG
Ärendebeskrivning
Årets sommarjobb KUNG blev inte av under sommaren 2018. Anledningen var att annonsen
kom ut sent vilket resulterade i att för få ungdomar sökte. En utvärdering kommer att göras
för att eventuellt hitta nya former.
Bakgrund
Vid mötet den 24 april 2018 informerade Malin Lilja Altörn 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.
__________
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§ 22

Sommarjobb 2018,
Ärendebeskrivning
Therese Fäldt och Johan Dahlin ger en lägesrapport om sommarjobben för ungdomar i Säter
2018. Hur har förberedelserna varit, hur många deltog. Redovisning av för och efterarbetet.
De elever som jobbat under sommaren har deltagit i en enkätundersökning hur de upplevt
sommarjobbet. Eleverna har även ringt runt till de ungdomar som inte sommarjobbat i Säter
och frågat varför de inte sökt jobb i Säter. Bilaga
__________

Sommarjobb 2018
.
Redovisning av enkätsvar från ungdomar samt tankar inför sommarjobb 2019

2019-09-11
Johan Dahlin och Therese Fäldt

Hur såg upplägget/politiska beslutet ut i år?
•

Budget

1,3 Mkr (inkl 31,42 %)

•

Antal platser

100 st (åk 9), 50 st (åk 1), 40 st (åk 2)

•

Period

2 perioder á 2 veckor (v. 26-27 och v. 28-29)

•

Arbetstid

Lika för alla = 35 tim/v, totalt 70

•

Lön

75 kr/tim = 5 250 kr/period (åk 9)
80 kr/tim = 5 600 kr/period (åk 1 och IM)
85 kr/tim = 5 950 kr/period (åk 2)

•

Kommentar

Med upplägget får alla som söker ett sommarjobb!

Utfall
•

Kostnad

1 Mkr (inkl 31,42 %)

•

Bidrag från AF

ca 100 tkr väntas under hösten

•

Antal platser

165 erbjöds sommarjobb, 140 tackade ja varav 138 kom till ”start”
60 av 100 st (åk 9), 18 av 0 st (IM), 42 av 50 st (åk 1), 18 av 40 st (åk 2)
83 killar och 55 tjejer

•

Period

3 perioder á 1 vecka (v. 25-27) på Summer Camp
2 perioder á 2 veckor (v. 26-27 och v. 28-29) övriga

•

Arbetstid

Lika för alla = 70 tim/period

•

Kommentar

Alla sökande fick sommarjobb!!!

Enkätsvar från 121 ungdomar som
sommarjobbat i Säters kommun 2018

Var har du sommarjobbat någonstans?
40
37
35
30
30

25

20
16

15
15
11

12

10

5

0
Barnomsorg
förskola/
fritids

Fastighetsskötsel/ Kontorsarbete på Kultursommarjobb/ Summer camp
Lokalvård/
Rådhuset/
Sommarorkester Ungdomens hus
Park
Näringsliv/
IT

Äldreboende
(inkl Korttids och
DC Gärdet)

Upplevde du att du fick tillräckligt med
information inför ditt sommarjobb?
Nej
7%

Ja
93%
Ja

Nej

Upplevde du att du hade tillräckliga kunskaper
för att vara trygg i rollen som sommarjobbare?

Ja
100%

Ja

Nej

Fick du info om arbetsmiljö och eventuella risker i
dina arbetsuppgifter från din handledare?
6%
4%

90%

Ja

Delvis

Nej

Har du haft arbetsuppgifter/något att göra
under hela arbetsperioden?
2% 3%

22%

73%

Ja, hela tiden

Ibland

Nej, jag satt mest av tiden

Annat

Att ha sommarjobbat på Säters kommun
har varit en positiv upplevelse
70

66
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1

1

1
Stämmer inte alls
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7
Stämmer helt

Mitt sommarjobb i Säters kommun
har varit lärorikt och givande
60

48

50

40

28

30

18

20
14
10
3

4

1
Stämmer inte alls

2

6

0
3

4

5

6
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Jag har fått en positiv bild av Säters kommun
som framtida arbetsgivare
50
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Jag skulle rekommendera andra
att sommarjobba i Säters kommun
60
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7
Stämmer helt

Om du fick möjlighet att jobba i Säters kommun
även nästa sommar, skulle du då tacka ja?
Vet ej/Osäkert; 22%

Nej; 3%

Ja; 75%

Ja

Nej

Vet ej/Osäkert

Vad har varit bäst med ditt sommarjobb?
Topp 5
• Arbetskamraterna/kollegorna
• Lära känna nya människor
• Leka med barnen
• Att sysselsätta sig/tjäna pengar
• Det har varit lärorikt

Vad skulle ha kunnat vara bättre?
Topp 5
• Inget/allt var bra
• Flera arbetsuppgifter/mera variation/färre ungdomar så att var och
en får mera att göra
• Längre arbetstid/Flera veckor
• Fler spelningar runt om i kommunen
• Mera information/tydligare information

Telefonintervju med 50 ungdomar som inte
sommarjobbat i Säters kommun 2018

Sökte du sommarjobb i Säters kommun i år?
35
31
30

25

20

15

9

10

10

5

0
Ja, men jag tackad nej, då jag fick
sommarjobb på annat håll

Nej, jag fick sommarjobb på annat håll

Nej, Jag ville vara ledig och ha
sommarlov

Nej, annat skäl

Tror du att du kommer att söka sommarjobb
i Säters kommun nästa år?
35
31
30

25

20

15

13

10
6
5

0
Ja

Osäker/Vet ej

Nej

Reflektion och tankar från administratörerna av
”Sommarjobb i Säters kommun 2018”

Reflektion från administratörerna
• Sommarjobb på hemsidan blev en framgång – den mest besökta
hemsidan under våren! Den uppdaterades kontinuerligt.
• En handledarsida på Intranätet blev också en positiv nyhet för i år!
• Första dagen (introduktion) och sista dagen (avslutning) fungerade
utmärkt. Vi fick in alla anställningsavtal och jämkningsblanketter
första dagen och tidrapporter sista dagen. Vi kunde även dela ut
tjänstgöringsintyg samt få enkäter besvarade på plats efter avslutad
tjänstgöring.
• Bra att alla jobbat lika långa perioder och lika många timmar –
lätt att hålla reda på ute i verksamheterna!

Förslag till förbättringar/Tankar inför
”Sommarjobb i Säters kommun 2019”
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beslut om ”Sommarjobb i Säters kommun 2019” under hösten 2018
Central budget för sommarjobb
Inventering av platser för sommarjobb - klart vid årsskiftet
Information och platsannons ut på hemsidan månadsskiftet
januari/februari 2019 samt information om sommarjobb i Säterbladet
(3 införanden i februari, mars och april)
Sista ansökningsdag är 30 april 2019 – efter det datumet tar vi inte emot
några ansökningar
Genomför handledarutbildning i maj
Genomför introduktion första dagen på Folkan/KF samt gemensamt
avslut sista arbetsdagen
Bibehåll lika långa perioder och lika många timmar oavsett ålder
Period 1 är 17 juni-28 juni, period 2 är 1 juli-12 juli

Tack för oss!
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Budget 2018
Ärendebeskrivning
Budgetrapport för andra kvartalet 2018 redovisas, bilaga
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Kst
1561010
1561010
1561010
1561010
1561010
1561010
1561010
1561010
1561010
1561020
1561020
1561020
1561020
1561020
1561020
1561021
1561021
1561021
1561021

Kst (T)
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMENS HUS
UNGDOMSAKTIVITETER
UNGDOMSAKTIVITETER
UNGDOMSAKTIVITETER
UNGDOMSAKTIVITETER
UNGDOMSAKTIVITETER
UNGDOMSAKTIVITETER
SUMMERCAMP
SUMMERCAMP
SUMMERCAMP
SUMMERCAMP

Projekt
100000
100500
100800
102000
103710
409100
517001
517002
100000
409001
409002
409003
409100

Projekt (T)
ADMINISTRATION
DRIFT - FASTIGHET
FORTBILDNING - PERSONAL
STÄDNING
REHABILITERING
SUMMER FUN JUNIOR
UNGDOMSVERKSAMHET
UNGD HUS KIOSKVERKSAMHET
ADMINISTRATION
IDÉBANKEN
KONVENTIONEN
UNGDOMSRÅDET
SUMMER FUN JUNIOR

100000 ADMINISTRATION
409100 SUMMER FUN JUNIOR
409101 SUMMERCAMP

Belopp
Rev. budget Avvikelse
879 917
1 066 648
186 731
66 667
66 664
-3
5 498
0
-5 498
30 000
33 328
3 328
16 505
0
-16 505
0
-66 664
-66 664
10 443
66 664
56 221
4 450
-100 000
-104 450
1 013 480
1 066 640
53 160
1 172
246 664
245 492
15 000
20 000
5 000
0
106 664
106 664
0
33 328
33 328
10 618
0
-10 618
26 791
406 656
379 865
0
20 000
20 000
29 701
0
-29 701
15 324
10 000
-5 324
45 025
30 000
-15 025
1 085 295
1 503 296
418 001
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§ 24

Information – föreslagen organisationsförändring för ung i Säter
Ärendebeskrivning
Ett förslag till organisationsförändring av Ung i Säter presenteras vid sammanträdet. Kommunstyrelsen har beslutat den 4 september 2018 att införa ett fritidsutskott under kommunstyrelsen. Ungdomens hus, Ungdomsverksamhet/Ung i Säter kommer från och med 1 januari
2019 att organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen. Bilaga
__________

