DUNS nätverksträff, Utbygården/Rättvik, 9-10 oktober
Närvarande (från och till): Jocke, Anders, Klas (Falun) - Christina, Tytte (Rättvik) - Åke (Mora) - AnnSofie (Orsa) - Mia (Vansbro) - Pär (Säter) - Joppen (Hedemora) - Eva (Malung/Sälen) - Linnea W,
Linnea S (RD) - Sofia (Borlänge) - Unni, Sandra (Ludvika).
Dag 1
1. Genomgång av protokoll och uppföljning av förra DUNS-träffen
2. DUNS-information
Använd DUNS- loggan i allt som går ut från DUNS. Den finns på Ung Krafts hemsida, om du
inte hittar, kontakta Linnéa Woxberg)
DUNS/Dalakoll på facebook: Gillas av 204. Vilket är syftet - att få fler som gillar eller som
plattform att sprida/dela information? Vi kom fram till det sistnämnda och att gruppen inte
behöver vara offentlig.
Christina får i uppdrag att bilda en sluten DUNS-grupp på fb som ett diskussionsforum,
möjlighet att sprida föreläsningar/konferenser samt event/arrangemang i kommunerna mm.
Gruppen hjälps åt att bjuda in DUNSare.
Mail används även fortsättningsvis för informationsspridning då alla inte har fb.
DUNS-bloggen läggs ner. Det räcker att det finns statisk information om DUNS på RD/Ung
Kraft. Rikard får i uppdrag att lägga ner bloggen.
3. Kommunutvecklare/ barnkonventionärer - sommarjobb
Borlänge, Säter: Barnkonventionärer
Rättvik, Mora, Ludvika: ”Kungsbackamodellen” - kommunutvecklare
Kommunutvecklarnas gemensamma uppdrag har varit att med Lupp som verktyg ta fram
visioner/fokusområden för kommunerna att jobba vidare med. Arbetet och resultatet har
sett olika ut…
Mora: Sex gymnasieungdomar fick göra en egen Lupp-rapport. Kommunledningen och
samtliga nämnder ska gå igenom rapporten. På demokratidagen kommer de rapportera vilka
åtgärder som kommer vidtas. Demokratidagen 2013, tema: Lupp
Rapporten finns på mora.se (frisök: lupp)
Rättvik: Sex ungdomar i åk 8 till åk 1 (gymnasiet)

Ludvika: Sju gymnasieungdomar
Kommunutvecklarna fick utbildning i hur en kommun/kommunpolitiken fungerar samt
gemensam utbildning/inspirationsdag med Smida. Rättvik tog fram visioner för Rättviks
kommun och hade en spridningskonferens. Ludvika tog fram åtgärder utifrån kommuns mål
och presenterar arbetet för fyra strategiska grupper med politiker/tjänstemän.
Rättvik och Ludvikas kommunutvecklare kommer ha ett seminarium på årets rikskonferens.
4. Unga arrangörer
Ung Kraft och DUNS erbjöd 2010-2012 arrangörsutbildningar för länets unga, steg 1 (2ggr)
och steg 2 (1 gång). Pga dalande intresse från ungdomarna (/kommunerna) lades
utbildningen på is.
Finns det intresse att köra en intensivutbildning med övernattning på ett lov eller över en
helg? Ung Kraft har inte möjlighet att dra hela den ekonomiska biten, kommunerna måste i
så fall vara villiga att gå in med en större del av kostnaden än tidigare.
Mora, Orsa och Falun har tidigare utbildat ungdomsvärdar. Skulle man kunna kombinera
dessa utbildningar där man har vissa gemensamma pass?
Jocke bjuder i början av 2014 in till en träff för att diskutera vidare.
5. 8 bygder - Magnus Holmberg
Ett projekt initierat av Lässtyrelsen
”Uppdraget går ut på att generationsövergripande möten ska genomföras mellan ungdomar
(15-18 år) och unga vuxna (19-30 år) och landsbygdens drivande aktörer för kommersiell och
offentlig service på olika orter/bygder i Dalarnas län. Syftet är att sprida kunskap om
målgruppens servicebehov och att erbjuda målgruppen möjlighet till engagemang.”
Inför projektet utsågs följande åtta bygder: Vika, Venjan, Fredriksberg, Yttermalung, Horndal,
Äppelbo, Furudal och Särna… som slutligen blev 6 bygder, då det i Furudal och Särna inte
fanns de rätta förutsättningarna (just då).
I projektet använde man sig av ”Landsbygd 2.0” - en metod för samtal kring lokal utveckling.
Man ställde sig frågor som t ex: Vad är den viktigaste servicen på landsbygden? Vad är
engagemang när man är engagerad?
Viktigt att tänka på att man inte får tvinga på utveckling utan utveckla dem som vill
utvecklas!
På DIMPA-träffen den 25 oktober i Västanvik kommer Magnus berätta mer och ge exempel
på metoder att möta unga från 8 bygder.
Läs mer om projektet: 8bygder.se
Magnus jobbar numera på Coompanion (företagsrådgivning för kooperativa företag)
Fundering: Tänker vi i kommunerna ofta för stort (gällande t ex ungdomsråd mm)? Ibland kan
det vara bättre med mindre grupper med lokal anknytning.
6. Linné:orna har ordet
Saras tjänst har blivit 1+½ tjänst:

Woxberg: jobbar 50% med delaktighet- och inflytandebiten dvs DUNS, DIMPA och
pengaakuten. RD kikar på möjligheter att inom några år (ev 2015) genomföra en regional
Lupp (unga vuxna: 19-25 år).
Det har skickats ut två frågeformulär till kommunerna, ett till chefstjänstemän och ett till
utförare. Detta för att vi bland annat ska få en överblick hur/om DIMPA ”lever vidare” i
kommunerna.
Hassis: jobbar 100% som ungdomsstrateg.
Just nu är hennes huvuduppdrag att ta fram ett dokument/strategi/handlingsplan hur
Dalarna kan bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Dokumentet ska användas för att
identifiera utmaningar på regional och lokal nivå för att uppnå målet. Det är viktigt att
kommunerna är med på tåget: ”Utan bra ungdomskommuner - ingen bra ungdomsregion!”
Hassis tänker koppla en regional referensgrupp till arbetet med handlingsplanen. Man
funderar även på att anställa unga som konsulter (totalt ca 40 timmar).
Linné Hassis kommer ursprungligen från Orsa. Hon har studerat freds- och konfliktkunskap
och har tidigare bl a jobbat med folkbildning, i Indien, på Dalarnas forskningsråd och sedan
tre år tillbaka som projektledare för RD’s ”Stanna i Dalarna”.
Diskussioner:
Många kommuner har sett DIMPA som ett avslutat kapitel i och med framtagandet av
DIMPA-modellen, projektet lever på olika sätt vidare i kommunerna.
Ung Kraft vill även fortsättningsvis stötta kommunerna i arbetet med DIMPA och har bjudit in
till en regional DIMPA-träff den 25 oktober på Västanviks folkhögskola…
”Efter ett enormt arbete och stort engagemang från Dalarnas kommuner tillsammans med Ung kraft i
DIMPA-processen ger nu Ung Kraft ett tillfälle att få viktig input i det vidare arbetet. Nu finns chans för
kommunernas Dimpa/HURgrupper att gå vidare i processen och få idéer och metoder kring hur vi
involverar och möter unga. Samtidigt få goda exempel och inblick i vad som också sker hos Region
Dalarna i samband med siktet att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Hur
fortsätter vi framåt i implementeringsprocessen för en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande
ungdomspolitik och samtidigt får med unga i processen?
Magnus Holmberg ger exempel på en metod att möta unga från projektet 8bygder och hur det kan
användas i Dimpaprocessen. Vad Ung kraft kan erbjuda för stöd inför den fortsatta processen. Linnéa
Hassis berättar om arbetet mot att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Samt om hur den
regionala strategin kan användas för att stärka och bli stärkt av Dimpa-processen. Vi hoppas ni ser
fredagen den 25 oktober som en efterlängtad nytändning samt ett viktigt steg i processen och en del i
er kommuns strategiska ungdomspolitiska arbete.”

Sista anmälningsdag: 16 oktober (linnea.woxberg@regiondalarna.se)
/ Kvällen bjöd på god, lokalproducerad mat, livemusik och dj-workshop. Vi tog även reda på
vem som har mest koll… allt från hur mycket tid man lägger på att leta efter saker till om
Sverige består av flest nedförsbackar eller uppförsbackar ;)

Dag 2:
7. Get Wet - skolavslutningsarrangemang 14 juli- 2013 på Leksand sommarland
Ove har skickat ut utvärderingen från uppföljningsmötet man hade i Leksand den 3 oktober.
Ca 1200 ungdomar från 13 kommuner besökte arrangemanget, förutom Dalakommuner
deltog Skinnskatteberg och Fagersta.
Även om majoriteten besökare tyckte att det var ett bra arrangemang var kommunerna
ganska kritiska…
Positivt
- Nöjda, trevlig kväll, kul.
- Fler och fler ungdomar, ca 1200 betalande i år från 13 kommuner samt en fritidsgård
- Bra med mycket vuxna på området, 4 vakter, ca 60 ledare och 13 föräldrar hjälpte till
- Bra att kommuner utanför Dalarna hittat hit
- Endast enstaka fall av fylla under kvällen
(ambulansen fick ta hand om 2 ungdomar, ena hade slagit i huvudet och den andra fått ett epileptiskt
anfall troligen pga ljuset i discot).
Negativt
- Inga ungdomar med i planeringen
- Bokningen av DJ strulade
- Affischer måste ut tidigare till kommunerna
- Bussarna slussas in kommun för kommun, så att man kommer enhetligt
- Discot: Trångt, för högt ljud och starkt ljus. DJ måste följa reglerna bättre. Ha sjukvård i närheten, ha
tillgång till vatten, bättre ventilation, ha en stor sammanhängande yta, schemalägga personal som
finns vid discot
- Maten: Långa köer, tog alldeles för lång tid att få maten, Tacobuffén ofräsch hantering, fler alternativ
att välja på, restaurangen öppen till 23.00
- Gör klart telefonnummer till de ledare som kommer att vara på plats
- Ha en plan b ifall det skulle blir regn och kallt
- Saknades plats att kunna värma sig
- Jobba för att få fler kommuner med
- Involvera pressen mer, artiklar mm
- Ledarrummet måste bli bättre. Nu saknades varmvatten, det var trångt
- Förvaringsskåpen borde vara gratis att låna en sådan kväll
Inför 2014
- Sommarland vill ha anmälningsplikt en vecka innan samt betalning av resp kommun
- Gör klart vaktlistan före avslutningsdagen vg tider, områden samt vilken kommun som vaktar var, se
till att folk inte leker på stängda aktiviteter
- Kommunerna sköter bokningen själva av DJ till nästa år, även Facebook grupp
- Åk 9 får Bäverhyddan själva så att de får vara lite avskilt och åk 7-8 får Oasen
- Sommarland står för DJ, tälthyra, aktiviteter, personal, städning. Affischer?
- Sommarland vill diskutera en garanti för inkomster så att blir det för lite folk som kommer så måste
kommunerna gå in och täcka upp. Kostnaderna för kommunerna bör inte höjas då flera kommuner
redan maxat sin kostnadsbudget

Vi gick igenom punkterna och diskuterade. Det är viktigt att unga är med i planering och
genomförande, annars är kommunerna inte intresserade att fortsätta samarbetet.
Kommunerna kommer inte gå in som garanter om arrangemanget går back. Deltagande
kommuner/DUNS bör skriva ett avtal med Leksand sommarland om vilka bitar respektive
part ansvarar för.
Vår tidigare kontakt på Leksand sommarland, Mats ersätts av Sebastian.
Ove/arrangörsgruppen bjuder in intresserade kommuner till ett möte gällande Get Wet2014: den 6 november, kl 9.30 på Brandmannen, Leksand. Ove hör även om någon från
Leksands ”upphandlingsenhet” har möjlighet att delta utifrån diskussionen om avtal.
8. Kultur Hjärta Skola - Barn- och ungdomsinflytande över kulturen.
Projektledare Mattias Dristig berättar om Kultur Hjärta Skola - ett av Riksteaterns
regionala utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Landstinget i Dalarna och
Riksteatern i Dalarna. I projektet jobbar man med att skapa nya strukturer för
inflytande för barn och unga över kulturområdet i Dalarna (unga upp till 25 år med
fokus på högstadiet och gymnasiet). Man testar metoder för att hitta fungerande
arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande (t
ex elevkulturombud). Man vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan
pågår inom skola och lärarutbildning.
Satsningen kommer eventuellt även resultera i en 7,5p-kurs för pedagoger/kulturaktörer i
samarbete med Högskolan Dalarna.
Man funderar även på att arrangera någon form av elevombudskollo.
Projektet syftar till:
- Att utveckla metoder för att öka barn och ungas inflytande över och deltagande i kulturen i Dalarnas
län
- Att stärka förutsättningarna för barn- och ungdomskulturen genom samordning av och kunskap om
barn- och ungdomskultur i Dalarnas län
- Att stärka Landstinget Dalarnas och Riksteatern Dalarnas arbete med kultur för, av och med barn och
unga
- Att utveckla metoder som kan stärka tillgängligheten av kultur för och av barn och unga i hela länet
oavsett var man bor, kön, funktionsförutsättning, social och etnisk bakgrund.
- Att tillvarata erfarenheter och sprida kunskap om barn och ungdomskultur och barn och ungas
inflytande över kulturen lokalt, regionalt och nationellt.
Projektmål:
- Ett ökat inflytande för barn och unga över kulturen
- En ökad tillgänglighet av kultur för barn och unga
- En ökad samordning av kultur och kunskap om kultur för barn och unga i Dalarna
- En ökad spridning av kunskap om barn- och ungdomskultur och ungas inflytande över kulturen lokalt,
regionalt och nationellt

- Stärka föreningar som arbetar med barn och ungas fritidsverksamhet

- Delaktighetskonferens - Barn och ungas inflytande över Kulturutbudet i skolan:
torsdagen den 21 november 2013, kl 9.30-16.30, Cozmoz .
Där kommer man få ta del av lyckade exempel när det gäller elevinflytande, hur man skapar
en struktur så att eleverna får ett reellt inflytande över kulturområdet samt diskutera
metoder hur man kan skapa elevinflytande över Skapande Skola. Konferensen är kostnadsfri,
lunch + fika ingår.
Målgrupp: Kommunernas kultursamordnare (barn/unga), skolornas kultursamordnare,
skolledare, skolchefer, politiker, elevrådsorganisationer, intresserade pedagoger,
kommunernas demokratiansvariga m fl
9. Fritidsledarfortbildning
I år deltog 6 kommuner. Man konstaterar att det är trist att deltagandet sjunker.
Alla som deltog är överens om att årets fortbildning var top of the line.
- Bra jobbat fritidsledarfortbildningsgruppen!
Hur ska vi jobba framöver? Hur höjer vi statusen på fritidsgårdarna i länet?
Hur viktiga är de öppna mötesplatserna för regionen i ledet att Dalarna ska bli och vara
Sveriges bästa ungdomsregion?
Arbetsgruppen kontaktar direktionen/Region Dalarna för att göra en dragning och kanske få
svar på en del frågor.
10. LUPP 2013
Ludvika, Avesta, Smedjebacken, Älvdalen och ? genomför Lupp i år.
Hur kan vi stötta varandra i arbetet med Lupp? 2012 hade nätverket en regional Lupp-grupp.
Linnéa W bjuder in till en träff för de kommuner som vill diskutera Lupp 2013
Högskolan Dalarna fick 2012 i uppdrag av RD, Rättvik, Ludvika, Säter, och Malung/Sälen att
kika på Lupp-frågor kopplade till delaktighet och inflytande. Resultatet presenterades på
spridningskonferensen den 14 maj. Deltagande kommuner hade även en inspirationsträff
med HD hur man i kommunerna kan jobba med resultatet.
11. Regionala ungdomsrådsträffar
Efter DIMPA-träffen i Leksand, där unga för första gången var med så väcktes tankarna kring
att samla Dalarnas alla ungdomsråd till ett gemensamt, för att utbyta erfarenheter och tanka
energi av varann. Ett par träffar har redan genomförts: bl.a en lära-känna-fika i Borlänge,
samt konferensen Forum Nord/Syd, som Ludvika och Rättviks ungdomsråd arrangerade på
Arenan i Falun förra hösten.
Vilka kommuner har ungdomsråd?
Mora: Egen förening (LOK-stöd). Kontakt: Åke
Ludvika: Kommunalt med egen budget + ”pengapott”. Kontakt: (Lisa) vik. Sandra

Rättvik: Kommunalt. Kontakt: Christina
Leksand: Nybildat utifrån ”Ung och dum”. Kontakt: Ove
Säter: Kommunalt. Kontakt: Jenny
Hedemora: Kommunalt. Kontakt: Joppen
Borlänge: Kommunalt (+ ett kopplat till Borlänge Energi). Kontakt: Rickard
Älvdalen: Kommunalt. Kontakt: ordf. Moa Herrmansson eller Thomas
Malung/Sälen: Ungdomsråds-embryo, ej politiskt förankrat än. Kontakt: Eva
Mora och Rättvik är medlemmar i Sveriges Ungdomsråd (medlemsavgift: 500 kr/år).
SU upplevs ha ändrat fokus (positivt) utifrån medborgarprojektet som presenterades i Mora
tidigare i höst.
Eftersom många av dessa råd antingen är i nyskapandet, eller har många nya medlemmar
eller på annat vis behöver lite pepp när det gäller sitt arbete i respektive kommun, så
försöker Rättviks ungdomsråd att få till en träff helgen 23-24/11 dit samtliga råd bjuds in.
Sveriges ungdomsråd är inbjudna för att hålla inspirationsworkshop, och det kommer även
att finnas tid för diskussioner, både i sitt eget ungdomsråd, men också över
kommungränserna. Inbjudan skickas ut, först en blänkare som går ut till samordnarna och
efter det en ”riktig” inbjudan.

12. Nästa träff: 20-21 mars (torsdag-fredag)… ORSA fattar stafettpinnen

Christina - Tack för en toppenträff!
Over and out 
/ Unni

