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Ungdomssamverkan Munkedal 

Rapport 
 

 

 

Inledning 

 

I Munkedals kommun saknas mötesplatser för unga där de kan vistas under sin fritid. Mötes-

platser kan vara verkliga eller virtuella men ger möjlighet till socialt samspel. I projektet 

Ungdomssamverkan Munkedal möts representanter från olika områden i samhället med in-

tresse att stötta och bistå en utveckling för ungdomars möjligheter till möten.  

 

I kommunen pågår en del alternativa verksamheter för ungdomar som är öppna, i den bemär-

kelsen att ungdomarna kan delta utan att vara medlemmar. Dessa verksamheter drivs av per-

soner som arbetar ideellt samt i projektform. Det finns en sårbarhet i det att verksamheterna 

drivs av några få eldsjälar samt som projekt, samtidigt som betydelsen av dem är stor. Många 

önskar att det finns ett ställe för ungdomar att gå till, där verksamheten inte är styrd. Ett ställe 

som är ett alternativ till andra föreningar där man bara kan vara, utan att prestera, och där de 

unga själva medverkar till vilka aktiviteter som är. Den här mötesplatsen skulle kunna ge möj-

lighet att öppna upp för dialog och utveckla nätverk mellan ungdomar och övriga intressenter 

i samhället. 

 

Den här förstudien har sin upprinnelse ur denna gemensamma önskan och ska syfta till att 

undersöka om det är möjligt att i samverkan bedriva kontinuerliga mötesplatser för ungdomar 

och i sådana fall, i vilken form de kan drivas. Här vill man också tillvarata de krafter som ver-

kar för detta mål i dagsläget och de goda erfarenheter som gjorts tidigare i ungdomsprojektet i 

Dingle. 

 

Det är viktigt att inte homogenisera ungdomar som grupp, utan genom lyhördhet för olika 

intressen vara öppen för hur mötesplatser skulle kunna se ut. Här är det av betydelse att de 

unga själva upplever att de har möjlighet till inflytande. För deltagarna i projektet Ungdoms-

samverkan Munkedal finns en tillit till ungdomars vilja att vara delaktiga samt förmåga att ta 

initiativ till fritidsaktiviteter. Vad som emellertid framstår är att det saknas de eller den sam-
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ordnare som kan finnas med och skapa struktur och trygghet samt en organisatorisk bas som 

finns till för ungdomarna.  

 

 

Bakgrund och tidigare studier 

 

2007 presenterade folkhälsosamordnare i Munkedal, Charlotta Wilhelmsson, en utredning om 

ungdomars behov av fritidsgårdsverksamhet i Munkedals kommun. Ett behov av en sådan 

utredning fanns sedan öppen fritidsverksamhet för ungdomarna i kommunen inte bedrivits 

under ett antal år. Sedan 1994 finns det inte någon fritidsförvaltning i Munkedals kommun 

och fritidsgårdsverksamheten övergick då på rektorsområdena. Under åren som följer utarmas 

verksamheten (2007:1). Därefter görs försök att påbörja fritidsgårdsverksamhet, ofta av 

eldsjälar som lägger ner mycket ideellt arbete för ungdomar. Utredningen om fritidsgårdar 

antas men inga beslut tas för att påbörja ett arbete för ungdomar i kommunen.  

 

Under 2008 till 2010 genomfördes ett ungdomsprojekt i Dingle som syftade till att öka integ-

rationen av de ungdomar som bor på internat på Naturbruksgymnasiet i Dingle samt till att 

öppna en mötesplats för ungdomar i samhället. I projektet inrättades bland annat en verksam-

het där ungdomarna träffas en gång i veckan på cafékvällar i kyrkans lokaler i Dingle. Där 

kan de välja mellan olika aktiviteter och det finns även möjlighet att i verksamhet möta ung-

domar som kommer från orten. Projektets syfte, att integrera ungdomarna i samhället, uppstod 

ur ett behov som eleverna hade, då de under veckorna är väldigt begränsade till internatet. Ur 

projektet bildades nya verksamheter, så som ett sångkörprojekt med både ungdomar och 

vuxna. Många av eleverna på skolan har särskilda behov och kommer från en bakgrund där 

vuxenvärlden ibland har svikit. Det var viktigt att påvisa vilken resurs dessa elever utgör un-

der den tid de bor på orten. Vissa elever kommer sannolikt också att bosätta sig i kommunen 

efter avslutad skolgång.  

 

Ekonomiskt finansierades projektet initialt av Västra Götalandsregionen, två församlingar i 

Svenska kyrkan samt med bidrag från stiftet. För att kunna förlänga projekttiden gick Munke-

dals kommun in finansiellt. Från kommunens sida var det också önskvärt med en utökad ung-

domsverksamhet där samverkan stod i fokus. Aktörerna i projektet sökte och beviljades LE-

ADER-stöd inom LEADER Ranrike för en förstudie som undersöker möjligheter till en kon-

tinuerlig utökad ungdomsverksamhet. Ansökan gjordes gemensamt av kommunen, kyrkan 

och Naturbruksgymnasiet. Naturbruksgymnasiet stod som projektägare och i styrgruppen 

skulle dessutom representanter från föreningslivet samt näringslivet ingå. 
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Syfte  

 

Syftet med förstudien är att påbörja och skapa nätverk kring möjligheter att upprätta en konti-

nuerlig ungdomsverksamhet, i form av mötesplatser, i Munkedals kommun. Kan olika aktörer 

i samhället samverka för dessa mötesplatser? Vid möjlighet till samverkan ska det även fattas 

beslut om i vilken form ungdomsverksamheten ska bedrivas, organisatoriskt och ekonomiskt. 

Under 2011 förväntas sedan projektet övergå i en genomförandefas. Hos de engagerade i 

styrgruppen finns en tro på att det här ska vara möjligt. Likaså att det för ungdomarnas del är 

viktigt att det finns en stöttande organisation som har det yttersta ansvaret för verksamheten. 

Fokus i förstudien är att presentera idén för företagare och andra organisationer i kommunen 

för att därifrån börja arbeta för ett utbyte mellan ungdomar, verksamheten och dessa.  

 

Metod & teori 

 

Förstudien genomförs under ett halvårs tid och det beräknas för en projektledare på deltid. En 

projektledare anställs som även arbetar i ungdomsprojektet i Dingle. I tillägg till denna finns 

en ordförande i styrgruppen som har ett visst ansvar för kontakter med näringsliv.  

 

Projektets styrgrupp träffas vid fyra tillfällen under hösten. I styrgruppen finns representanter 

från näringsliv, gymnasieskola, kommun, kyrka samt föreningsliv (Se nedan för namn på del-

tagare i styrgruppen). Det är från början något svårt att samla styrgruppsdeltagarna till möten, 

vilket skulle kunna bero på att de berörda individerna kommer från skilda verksamheter. 

Eventuellt skulle projektets start med fördel kunnat förläggas något senare på hösten. Där ges 

i gruppen även uttryck för motstridiga känslor inför projektet i sig, trots att deltagarna har 

intresse för att projektet ska leda till konstruktiv verksamhet. Claes Levin skriver i antologin 

Projektets paradoxer att  

 

”Projekt är ett sätt för organisationer att hantera problematiska relationer till 

omgivningen. De kan användas för att stärka eller skydda teknologiska intressen 

eller för att hantera omgivningskrav som annars riskerar att skada organisation-

ens institutionella legitimitet. (…) Projekten är en oundgänglig del av de männi-

skobehandlande organisationernas pågående institutionaliseringsprocess. De har 

en viktig politisk betydelse och utgör en del av statens lyckade reproduktion 

(1996: 114).” 
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Vad som uttrycks i styrgruppen är ett ifrågasättande av nödvändigheten att genomföra en för-

studie när verksamheten i praktiken skulle kunna påbörjas nu. Där är en frustration inför pro-

cessens gång och att allt för lite satsas direkt på ungdomarna. Enligt Ingrid Sahlin i Projektets 

paradoxer (1996: 13 ff.) anses projekten bidra till flexibilitet och lokal anpassning samt ha en 

styrform som är effektiv. Samtidigt har kanske projekten inte alltid kontakt med den verklig-

het de avser förändra och är då till sin rationalistiska utformning relativt tomma. Sahlin avslu-

tar dock sin text i antologin med att säga att projekten i sig har ett värde för myndigheter och 

organisationer och att projektutövning närmast liknar en latent ideologi så som föreningsliv 

(1996: 263). 

 

I projektets aktivitetsplan ingår att hålla idéverkstäder med ungdomar. En diskussion förs i 

styrgruppen om huruvida det är rätt gentemot ungdomarna att hålla dessa, när vi inte kan ut-

lova att mötesplatser faktiskt kommer att skapas. Risken är att det blir ett svek. Samtidigt är 

just ungdomarnas perspektiv och idéer viktiga att ha med och de kompletterar oss. På idéverk-

städerna som genomförs förklaras att vi hoppas på ett samarbete för vårt mål, men att ingen-

ting ännu är utlovat. Vi har även en referensgrupp av ungdomar. De följer med och är engage-

rade vid studiebesök på fritidsverksamhet i kranskommunerna samt är tillgängliga för diskuss-

ioner och respons.  

 

Det planeras också i styrgrupp och referensgrupp för att göra en studieresa till ungdomsverk-

samhet som arbetar och drivs ungefär liksom vi tänker oss en verksamhet. Kontakt tas med 

Majornas Samverkansförening i Göteborg. De är först positiva till att träffa oss men åter-

kommer sedan med att de har för lite tid för att ta emot oss just under den tidsram som vi har. 

De hänvisar oss vidare till Föreningen Trädet i Örebro. Flera personer från vår verksamhet har 

då svårt att åka iväg. Det blir emellertid en givande kontakt med Kinna Artmark, som är an-

svarig för föreningen. Vi har ett möte över Skype där vi utbyter erfarenheter och vi är väl-

komna att besöka dem framöver, likaså att ha fler Skypekontakter.     

 

Deltagarna i förstudien har skilda bakgrunder och representerar olika aktörer i samhället. Där 

återfinns emellertid en gemensam uppfattning om att ungdomars förmågor och resurser bättre 

kan tillvaratas och att samhället i sig vinner på att göra så. Aaron Antonovsky, diskuterar i 

Hälsans Mysterium varför KASAM, känsla av sammanhang och mening, befrämjar stark 

hälsa. Har en individ många resurser i form av exempelvis jag-styrka, pengar och socialt stöd, 

har hon lättare att genom sina livserfarenheter bevara en stark KASAM. Det här ger henne 

större möjlighet att klara de svårigheter som hon kan möta genom livet. Hon kan ha en tillför-

sikt inför situationer som till att börja med förefaller vara stressorer. Saknar hon emellertid 
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flera av dessa resurser är hon också mer utsatt i situationer då livet bär med sig svårigheter. 

Dessa situationer kan då försvaga känslan av sammanhang. Personer med stark KASAM mo-

biliserar resurser för att möta en stressfylld situation redan innan de agerar och kan närma sig 

tillvaron med en förväntning att den är meningsfull och begriplig (2005: 175 ff.). Ett arbete 

för mötesplatser kan ses som en social investering och öka ungdomars upplevelse av delaktig-

het i samhället. 

 

Nätverk 

 

Ett huvudsakligt arbete under förstudien är att knyta kontakter med personer som är intresse-

rade av förstudiens syfte. Vi önskar även ett samarbete med representanter för näringslivet 

genom nätverksform. Det skulle vara en klar fördel att i en eventuell verksamhet också skapa 

en plattform för ungdomar där de har möjlighet att knyta kontakter med företagare, vilka i 

framtiden kan vara potentiella arbetsgivare. Likaså skulle ett sådant utbyte, i förlängningen 

förmodligen vara till gagn för näringsidkare, då stärkta relationer minskar risk för förstörelse 

(Helena Amundsson Bohusläningen 2010-07-01).  

 

Empiri 

 

Med föresatsen att påbörja nätverk träffar vi företagare i företagarföreningen och presenterar 

vår idé för dem. Exempel på hur det här nätverket kan fungera och vilken funktion företagar-

na kan ha, kan vara att någon kommer till ungdomarnas mötesplats och presenterar sig och sitt 

företag. Han eller hon kan beskriva hur det är att starta och driva företag samt ta emot ung-

domar på arbetsplatsen för studiebesök. Ungdomar kanske ofta har en föreställning om hur 

företag ser ut utanför kommunen, men är mindre kända med de ”egna” företagen. Här finns 

potentiella framtida arbetsgivare och möjlighet till praktikplatser.  

 

Det kan också vara att en företagare berättar om hur det är att vara chef och vad han eller hon 

tänker på när de träffar någon som söker arbete. Det här för att minska klyftan som finns mel-

lan ungdom och arbete. Företagarna på plats visar sig positiva och ställer sig bakom vår tanke 

med projektet. Ordföranden, Torbjörn Eliasson, berättar att de har önskat ett ökat utbyte med 

skola när det gäller praktikplatser till exempel. Här finns en möjlighet att vidareutveckla ett 

sådant samarbete (Möte 2010-11-22).  
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I möte med ungdomar som går i gymnasiet ges ofta uttryck för en rädsla att gå ur skolan och 

ta studenten, på grund av en oro att sedan gå arbetslös. Det kanske inte är tillräckligt att fri-

tidspedagoger, föräldrar med flera som möter ungdomarna försöker stötta och uppmuntra 

dem, utan det skulle kunna vara av stor vikt att de får knyta kontakter med representanter från 

näringslivet. De som faktiskt står med jobben. Ett antagande är att ju fler positiva erfarenheter 

en ungdom gör i kontakterna med representanter från det samhälle hon och han lever i, desto 

mer benägen kommer denna vara att bo och leva där. Ju större värde ungdomen känner att 

hon/han har, desto större positiv inställning till det samhälle hon lever i. Antonovsky, skriver i 

Hälsans mysterium att om ett barns behov blir bemötta på ett tillfredsställande sätt skapas 

erfarenheter som bidrar till känsla av meningsfullhet. Barnet ska känna att det har möjlighet 

att vara medbestämmande i en socialt värdesatt verksamhet (2009: 135).  

 

Ungdomarna ger på en av idéverkstäderna uttryck för en frustration över att inte kunna göra 

sina röster hörda inför de som har makt att besluta om sådant som berör dem. I samband med 

att de funderar kring vad de skulle vilja veta i möten med företagare, kommer frågan om den 

eventuella mötesplatsen skulle kunna fungera som en plattform där det också är möjligt att 

träffa politiker. 

 

”Politiker? Idag så har vi ingen chans att prata och diskutera med politiker om t ex Dingles 

positiva + negativa sidor.” (Idéverkstad 2010-11-30)  

 

Det finns en vilja till att ha möjlighet till att träffa politiker i sin vardag.   

 

I den utredning som Wilhelmsson gjort tar hon upp frågan om fritidens betydelse och refere-

rar till Nikolaus Koutakis forskning. Fritidsaktiviteter kan enligt honom verka uppbyggande 

när de stärker individens autonomi och ökar förmåga till samarbete samt socialt ansvar. De 

kan även verka uppbyggande när de leder till att individen utvecklar nya förmågor, vilket 

stärker individens känsla av kompetens. Fritidsaktiviteter kan även vara skyddande genom att 

ge tillfällen att experimentera samt ge ökade kontakttillfällen med vuxna och jämnåriga. För 

att verksamheten ska bidra till att ge ungdomen dessa färdigheter behöver det finnas en tydlig 

struktur som också ger möjlighet att utveckla skicklighet samt färdighet. Det ska även finnas 

uttalade målsättningar med verksamheten. Det kan finnas en risk om verksamheten har hög 

närvaro av ungdomar med multiproblembild. Koutakis forskning har emellertid visat att fri-

tidsgårdspersonal ofta har stort inflytande över sina besökare. (2007: 3) Här finns således 

goda möjligheter att arbeta stärkande genom kompetent personal.  
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I det arbete att skapa nätverk som pågår under förstudien ges exempel på den vilja som finns 

bland vuxna i samhället att stötta ungdomar genom att finnas där för dem. Vi träffar vid till-

fälle medlemmar i Rotary som kan tänka sig att ställa upp med ideell tid i en ungdomsverk-

samhet och som i sin verksamhet har en målsättning att bli mer kända bland yngre samhälls-

bor. Det skulle kunna bli ett givande utbyte. Medlemmar där ger oss också rådet att kontakta 

pensionärsföreningar i kommunen för att informera om projektet. 

 

Verksamheter vid en ny mötesplats 

 

Ungdomarna ger under idéverkstäderna förslag på aktiviteter som att ha möjlighet att se fil-

mer. De vill också kunna lyssna på bra musik och sjunga, likaså karaoke. Att kunna fika och 

pyssla, samt spela diverse spel, även Tv-spel och att kunna se på Tv är andra önskemål. De 

vill kunna plugga och ha möjlighet att använda datorer. Det ska även finnas möjlighet att måla 

och att läsa tidningar, serier samt böcker. Möjligheter som dessa aktiviteter innebär, samt mö-

tesplatsen i sig, är enligt ungdomarna själva att få bättre kompisar, att lära känna andra männi-

skor och även att få chanser att prata, umgås. Det kan också leda till bättre betyg.  Ett förslag 

som ges är att ha bak- och cafédagar då ungdomarna säljer kaffe och bakelser till alla intresse-

rade samhällsbor. Det här skulle enligt dem kunna vara ett sätt att dra in pengar till verksam-

heten.  

 

Samtal förs med ungdomar från Munkedal, Dingle, Hällevadsholm samt Hedekas. Även om 

ungdomar i Dingle och Hällevadsholm skulle önska möjlighet till mötesplatser på de egna 

orterna säger de överlag att de kommer att besöka en verksamhet som är stationerad i Munke-

dal. Vid besöket i Hedekas är ungdomarna där relativt överens om att de inte skulle besöka en 

verksamhet i Munkedal. De är också tillfreds med att de har en fritidsgård i Hedekas.    

 

Verksamhet som finns i kommunen 

 

Möte sker också med eldsjälar i kommunen som under lång tid arbetat för och med ungdomar. 

Viss verksamhet finns kvar i form av en kväll i veckan i Hällevadsholm, då idrottshallen hålls 

öppen för killar i högstadieåldern. En privatperson, Christer Lockner, arbetar ideellt för ung-

domarna i verksamheten. Christer påtalar att det engagemang han haft och har för ungdomar-

na har uppstått efter deras förfrågan och är en underifrånverksamhet. Han har även fått förfrå-

gan från tjejer som önskar liknande sysselsättning. Där har han fått säga nej, då han inte har 
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mer tid att utveckla arbetet och han berättar att önskemål om mötesplatser för ungdomarna 

ständigt återkommer. 

 

Ingmarie Andersson är sedan snart tre år med och driver fritidsgård för ungdomar i Hedekas 

på ideell grund. Där har de öppet varje fredag och är två vuxna, föräldrar, som närvarar under 

kvällen. Hon berättar att hon hittills inte haft problem med att få frivilliga föräldrar att ställa 

upp och ta en kväll per år, utan det är en fin uppslutning. Per Westerberg från församlingen 

Ordet berättar att han håller idrottshallen i Dingle öppen varje fredag kväll.  Där spelar de 

innebandy. Under första timmen är det i åldrarna 7-12 och därefter från 12 år och uppåt. Det 

här har han gjort under 16-17 års tid. Det är ingen medlemsverksamhet utan den som vill kan 

komma. Församlingen är en ideell förening (Möte 2010-10-19, telefonsamtal 2010-10-15).  

 

Till viss del framkommer i samtalen med eldsjälarna att de saknat bekräftelse och uppskatt-

ning för det arbete de lägger ner. En samordnare i ett framtida projekt skulle i sin roll kunna 

lyfta fram de som arbetar frivilligt samt arbeta motiverande och vara den som organiserar 

gemensamma aktiviteter. Redan de möten som sker under förstudiens gång öppnar upp för 

samverkan och positiva kontakter verksamheter emellan. Exempelvis har Naturbruksgymna-

siet varje år en innebandyturnering där de möter lag utanför kommunen. Här finns nu möjlig-

het att möta och spela mot ungdomar som bor i kommunen.  

 

Under studiebesök i Tanums kommun samt Lysekils kommun har kontakt knutits med an-

ställda inom fritidsverksamheten i kranskommunerna. Nu kommer nätverksträffar att ske med 

de som arbetar inom fritidsverksamhet i dessa kommuner. Målsättning är att gemensamt för-

söka utveckla verksamheten genom samarbete, till exempel att ha ett utbyte med de i personal 

som besitter specialkompetenser och samordna information samt utbildning.  

 

I Dingle, där ungdomscaféet håller öppet på onsdagar, löper ungdomsprojektet på fram till 

och med april 2011. Utbytet mellan Naturbruksgymnasiet och kyrkan är väldigt positivt. In-

ternatelever samt ungdomar som ursprungligen kommer från Dingle besöker verksamheten 

regelbundet. Besökarna har gjort lokalerna till ”sina”. Det är av vikt att denna verksamhet får 

fortsätta att utvecklas, då det finns stora möjligheter att bygga vidare på relationerna. Målsätt-

ningen är att arbeta parallellt med caféet i Dingle och en ny mötesplats i Munkedal.   

  

I början av förstudien tas kontakter med media för att informera om vårt arbete samt förhopp-

ningar om resultat. Vi gör överenskommelse med dessa att uppföljning sker längre fram i pro-

cessen.  
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Behov och möjligheter 

 

I kontakterna med personer från flertalet områden i kommunen kommer snabbt förslag på 

olika möjligheter som skulle kunna erbjudas ungdomar. Det här är reflektioner som gjorts 

över tid. I kommunen finns tillgångar men samtidigt en upplevelse av att dessa inte tillvaratas. 

Med relativt enkla medel skulle troligtvis det här kunna göras. Till exempel finns det i Hede-

kas bygdegård en biograf som sköts av intresserade. Dit skulle man kunna göra samordnade 

turer för biokvällar. Det skulle öka kontaktytorna mellan ungdomar från de olika orterna. Vid 

en idéverkstad tar ungdomarna upp att det finns ett ”vi och dem-” tänkande mellan ungdomar 

på de olika orterna (2011-01-13). Det här kunde vara ett sätt att börja överbrygga sådant. 

 

Från idrottsföreningarnas håll finns föräldranätverk som skulle kunna aktiveras till exempel 

under höst- och sportlov, då föräldrar kan medverka till att hålla idrottshallar öppna. Kyrkans 

hus samt gymnasieskolan har lokaler som kan användas för scenframträdanden och filmkväl-

lar exempelvis. I Hällevadsholm finns möjlighet att nyttja kyrkans hus och där går att anordna 

tjejgrupper eller temakvällar.  

 

De lokaler som ges som förslag där en ny mötesplats till en början skulle kunna bedrivas är 

arbetsmarknadsenhetens lokaler i Munkedal. Dessa används för närvarande inte under kvälls-

tid och det vore ett sätt att bättre tillvarata lokalerna. I huset finns bland annat tillgång till da-

torer och där är en liten cafeteria. Här finns också goda möjligheter att anordna studiecirklar 

efter intresse och på så vis engagera studieförbunden. 

 

Naturbruksgymnasiets fritidspersonal har möjlighet att då och då köra elever till den nya mö-

tesplatsen i Munkedal, samt vara kvar under den tid eleverna vistas där. På så vis kan persona-

len där också utgöra en vuxenresurs. Naturbruksgymnasiets elever kan i sin tur ta emot och 

guida ungdomar i djurverksamheterna på skolan. Det här kan ge ett utbyte som i framtiden 

lockar fler ungdomar från närområdet att söka gymnasieplats i Dingle. Något som har stor 

betydelse för skolan. Personal från kyrkan kan också lägga viss tid i blivande verksamhet.  

 

I den tjänst där det anställs en person som har rollen som samordnare, är det möjligt att genom 

en kartläggning över tillgångarna, planera för ett bästa sätt att tillvarata dessa. Likaså att lyfta 

fram de individer som arbetar för ungdomar på olika håll.  

 

Begränsningar och problem 
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Mötesplatserna kommer att börja i det lilla eftersom det inte startas upp mötesplatser på alla 

orter i kommunen. Det finns emellertid önskan om att samordna aktiviteter med alla orter un-

der lov och kanske även vid särskilda händelser. Vi löper här risk att boende i Munkedal 

kommuns övriga tätorter kommer att uppleva att det satsas mer pengar för ungdomarna i 

Munkedals centralort än vad det görs för de ”egna” ungdomarna. Det är sant men förhopp-

ningsvis är det möjligt att föra en dialog för ungdomsarbetet och att ändå ha ett givande ut-

byte. I Munkedals centrum förekommer under senare tid händelser som orsakat problem med 

förstörelse och oro. Situationen för ungdomarna där kan kanske uppfattas som mer akut och 

därför också motivera försöket.  

  

Organisation 

 

I styrgruppen fattas beslut att söka LEADER-medel för år 2011 samt 2012. Under den peri-

oden ska en ny mötesplats startas upp i Munkedal. Samtidigt ska samverkan för ungdomar 

fortsätta i ungdomsprojektet i Dingle. Verksamheten kan tillvarata de positiva erfarenheter 

som gjorts i Dingle och även bygga vidare på dessa. Munkedals kommun blir medfinansiär. 

Projektets kostnadsbudget bifogas (Bilaga 1). 

 

Sätt att genomföra projektet 

 

Naturbruksgymnasiet kan i ett första skede, under uppstartfasen år ett och två, vara projektä-

gare. Projektet kan till en början bedrivas som nu, av ett nätverk med styrgrupp, i vilken del-

tagare återfinns som representerar samma verksamheter som i nuvarande styrgrupp. Det kan 

då också ha en referensgrupp bestående av intressenter som vill vara delaktiga, vilken kan 

vara öppen för nya deltagare samt ungdomar. En person är anställd samordnare och projektle-

dare, tillsammans med en fritidsledare. Projektledarens huvudsakliga arbetsuppgifter blir den 

samordnande funktionen mellan olika aktörer som arbetar för och med ungdomar, att fylla en 

nätverksbyggande, kommunikativ funktion med näringslivet, samt ha en organisatorisk roll. 

Projektledaren kommer också att arbeta viss del på fältet för att stötta fritidsledaren i 

hans/hennes roll. Här kommer emellertid att vara behov av ideellt arbete samt samverkan i 

form av arbetstid, så att mötesplatsen alltid är bemannad av två personer. 

 

Projektet kan sedan övergå till att drivas i föreningsform. Det är relativt vanligt med före-

ningsdriven ungdomsverksamhet. Då finns också vissa andra möjligheter att söka medel till 

verksamheten. En fördel med att driva verksamheten i föreningsform kan, som Kinna Art-

mark inom Föreningen Trädet säger, vara att föreningsmedlemmarna rent känslomässigt kän-



Naturbruksgymnasiet Dingle     

Linda Arnoldsson   

Journalnr: 2010-2992   

Ungdomssamverkan Munkedal 

Stödmottagare: Naturbruksgymnasiet Dingle 

 

11 

 

ner ett större engagemang när de är en del av något (Samtal via Skype 2011-01-12). Eventu-

ellt är en samverkansförening ett alternativ? Det finns då flera frågor att ta ställning till. Ska 

till exempel viss avgift tas ut för medlemmar i föreningen? Med aktörer som inte kan ingå i en 

förening kan eventuellt överenskommelser eller avtal vara en form. 

 

En grupp, med deltagare bestående av representanter från styrgruppen, får tillsättas för att 

under projekttidens gång utreda hur organisationen ska se ut vid övergående i ordinarie verk-

samhet. I denna uppgift kan vi även ta hjälp av personal från Coompanion, vilka vi har initial 

kontakt med. 

 

 

Förslag till projektmål  

 

Beslut ska fattas om vilken lokal som ska användas för verksamheten. Iordningställande och 

öppning ska sedan ske av mötesplats för unga i Munkedal med omnejd, placerad i Munkedal. 

Samtidigt ska parallell verksamhet i form av ungdomscaféet fortsätta i Dingle. Verksamhets-

plan med policy och mål ska upprättas. Information ska ut till skolorna. 

 

Anställning av personal kommer att göras samt planering för ideella krafter, representerade av 

så väl unga som gamla. Vi ska på bästa sätt tillvarata de resurser som finns runt om i kommu-

nen. Fortsatt arbete ska ske kontinuerligt för att upprätthålla nätverk som arbetar för unga i 

Munkedals kommun. Företagare kommer att bjudas in till verksamheten och studiebesök 

kommer att göras ute på de lokala företagen.  

 

Är utbildning i socioekonomiskt bokslut ett alternativ för att följa verksamheten med detta 

perspektiv?  

 

En grupp kommer att tillsättas som under projektet utreder i vilken organisation verksamheten 

ska bedrivas under tredje året. 
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Susanne Aronsson (fadder för projektet) 
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Göran Holmberg, under en begränsad period. 

 

JanOlof Karlsson 

 

Malin Nilsson 
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Charlotta Wilhelmsson 

 

 

Kontaktuppgifter: 
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KOSTNADER 

 

kostnad 

Faktiska kostnader:  

Löner 129.216 

Investeringar  

Övriga kostnader 2.464 

Indirekta kostnader (OH kostnader)  

Summa faktiska kostnader 131.680 

Resurser:  

Ideellt arbete 18.738 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 41.978 

Summa resurser 60.716 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 192.396 

 

 

 

FINANSIERING 

 

kostnad 

Faktiska finansiering:  

Projektstöd (från Jordbruksverket) 114.364 

Finansiering från LAG 17.316 

Övrig offentlig finansiering  

Faktisk privat finansiering  

Summa faktisk finansiering 131.680 

Resurser:  

Ideellt arbete 18.738 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 41.978 

Summa resurser 60.716 

TOTAL FINANSIERING 192.396 
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Mål och resultat.  Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet har arbetat 

med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, och 

miljö/hållbar utveckling. 
 
Förväntade resultat av projektet? (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se ansökan, 

samt kommentera vad som avses.  

  Mål en-

ligt ansö-

kan 

Resultat Kommentar 

Antal deltagare i pro-

jektet  

Män 30 12 Idéverkstäder 

 

Kvinnor 30 32 Idéverkstäder 

 

Antal deltagare i kur-

ser och seminarier  

Män  6+15 Informationsmöten med företagare, 

föreningar, eldsjälar (osäker på ex-

akt antal i sista siffran) 

 

Kvinnor  5+5 Informationsmöten med företagare, 

föreningar, eldsjälar (osäker på ex-

akt antal i sista siffran) 

 

Nya arbetstillfällen Män    

 

Kvinnor    

 

Bevarade arbetstill-

fällen 

Män    

 

Kvinnor    

Nya företag     

 

Bevarade företag     

 

Nya mötesplatser/ 

nätverk 

  1 Personer engagerade för projekt 

Ungdomssamverkan2  
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