Att vara ung i Malung-Sälens kommun
LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012

2

Innehåll
Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen
Inledning

4

Sammanfattning

5

Fakta och förklaringar

6–7

Fritid

8–11

Skola

12–15

Politik, samhälle och inflytande

16–19

Trygghet
Hälsa

20
21–23

Arbete

24

Framtid

25

Ungdomsmentorernas diskussion om undersökningen

Foto: Peter Ahlbin

3

26–27

LUPP – en del av vägen till
ett bättre Malung-Sälen
Barn och unga i Malung-Sälens kommun är inte bara en del av framtiden, utan också en del av
det gemensamma nuet. De är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete och en viktig del i
vår kommuns utveckling.
Därför är det av största vikt att även unga får en röst i vår kommun. Luppen, ”Lokal uppföljning
av ungdomspolitiken”, är ett sätt för de yngre kommunmedlemmarna att få visa vuxenvärlden
vad de tycker och tänker om vår kommun – och göra sin röst hörd.
Vi behöver få veta vad det innebär att vara ung idag. Att genomföra Lupp-undersökningen,
utformad av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av regeringen, innebär att de yngre får möjlighet
att uttrycka sina åsikter och berätta om sina erfarenheter. Undersökningen bidrar med en viktig
pusselbit för att vi ska kunna se helheten.
Enkätsvaren från kommunens årskurs åttor på grundskolan och
årskurs tvåor på gymnasiet ger oss, tillsammans med analyser
genom kommunens ungdomsmentorer, en möjlighet att beakta
just de ungas synpunkter och upplevelser i det fortsatta politiska
arbetet i vår kommun. Eftersom Luppen genomförs regelbundet
ges även möjlighet till jämförelse och uppföljning av vår kommuns ungdomspolitik över tid.
Ingen kan veta bättre hur det är att vara ung i vår kommun, och
hur den lokala barn- och ungdomspolitiken faktiskt fungerar i
praktiken, än just de unga.

Christin Löfstrand
Ordförande
Ungdoms- och
demokratiberedningen

Jag vill också passa på att tacka alla som tagit sig tid att besvara
frågorna i undersökningen. Det är ni barn och unga som är våra
experter.
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”Under
sökningen
bidrar med
en viktig
pusselbit
för att vi
ska kunna se
helheten”
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I slutet av höstterminen 2012 besvarade eleverna i
årskurs 8 på Ungärde och Centralskolan samt årskurs 2 på gymnasiet frågor inom olika områden som
berör deras liv. LUPP administreras av Ungdomsstyrelsen och genomfördes år 2012 i 44 kommuner.
Enkäterna har olika utformning beroende åldern på
målgruppen. LUPP finns för högstadiet, gymnasiet
och åldern 19–24 år. LUPP genomfördes 2009 i
Malung-Sälens kommun och riktade sig till samma
målgrupp. Syftet med enkätundersökningen är att få
kunskap om ungdomarna i både den egna kommunen och i jämförelser med andra kommuner. Syftet
är också att kunna se vad som behöver göras för att
förbättra ungdomars livssituation.

Följande områden ingår i LUPP:
Fritid Skola Politik, samhälle och inflytande
Trygghet Hälsa Arbete Framtid
De här områdena berör alla kommunens förvaltningar men också samhället i stort. Ungdomarnas
tankar kommer att finnas med i bland annat Ungdoms- och demokratiberedningens (UDB) arbete.
UDB sorterar under kommunfullmäktige och består
av politiker och tjänstemän med uppdragen:

Främja utvecklingen av den lokala demokratin
Främja öppenhet och delaktighet
Förmedla kunskap om kommunal demokrati

Specifika arbetsuppgifter är att:
– Utveckla fullmäktiges arbetsformer
– Skapa arenor för fullmäktige att utöva medborgardialog och ge medborgarinformation, främst
riktat mot ungdomar.
– Upprätta en aktiv dialog med främst ungdomsrådet eller annat samverkansorgan för ungdomar.
– Lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
– Genomföra enkäter och andra former av uppföljningar.
Vid alla enkäter är det svårt att veta vilken tolkningar
och värderingar av orden som görs. För att få större
kunskap om ungdomarnas tankar och svar planeras
träffar med kommunens ungdomsmentorer (ungdomar i åldern 12–24 år) och någon form av ungdomsforum. På ungdomsforumet ska frågor från de olika
LUPP-områdena lyftas utifrån vad politiker och förvaltningar vill ha mer kunskap om.

Foto: Timea Hedlund

”Syftet är
bland annat
att se vad som
behöver göras
för att förbättra
ungdomars
livssituation”

Inledning

Sammanfattning
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I slutet av höstterminen 2012 besvarade eleverna i årskurs 8 på
Ungärde och Centralskolan samt årskurs 2 på Malung-Sälens
gymnasieskola frågor inom olika områden som berör deras liv.

Områden som ingår i LUPP är:
Fritid Skola Politik, samhälle och inflytande
Trygghet Hälsa Arbete Framtid

De här områdena berör alla kommunens förvaltningar men också
samhället i stort.
LUPP visar att de flesta är nöjda med sina liv som helhet, killarna
något mer än tjejerna.
Av ungdomarna i Sverige svarade 71 % att det finns ganska
eller väldigt mycket att göra. I Malung-Sälen var det 59 % som
hade samma åsikt. På fritiden tycker pojkarna i större andel än
flickorna, 68 % respektive 53 %, att det finns väldigt mycket eller
ganska mycket att göra på fritiden. Fler flickor än pojkar är fysiskt
aktiva i idrottsförening och utanför idrottsföreningar. Pojkarna upplever att det finns mer att göra på fritiden jämfört med flickorna.
Ungdomarna har också lämnat tips på hur fritiden skulle kunna
bli bättre.

Samhällsfrågor och vad som händer i andra länder intresserar
mer än politik. Mindre än hälften av ungdomarna har något intresse för dessa områden. Ett fåtal har gjort något för att påverka,
exempelvis kontaktat politiker eller lämnat medborgarförslag. Om
ungdomarna vore politiker i kommunen och fick bestämma skulle
de satsa på arbete mot kriminalitet, skolan, idrottsanläggningar,
träffställen för unga och äldreomsorg.
I fråga om trygghet uppger närmare 80 % uppger att de aldrig,
det senaste halvåret, har råkat ut för negativa incidenter, exempelvis hot, stöld eller misshandel det senaste halvåret. Tittar man
på könsfördelningen är det flickor som varit mest utsatta och inte
vågat gå ut.

Foto: Peter Ahlbin

Stämningen på skolorna har förändrats från 2009. Undersökningen 2012 visar att svarsalternativen mycket eller ganska bra
sjunkit med 13 procentenheter till 65 %. Ungdomarna vill gärna
vara med och bestämma om vilken arbetsform, projekt-/grupparbete, som skolarbete ska utföras, läxor, prov, skolmat och
schema. De tycker att de får vara med och bestämma om arbetsform, skolmiljön inne, proven och skolmaten.
Nära 75% av ungdomarna tycker att de har en mycket eller ganska
bra hälsa, några uppger dock att de har ganska eller mycket dålig
hälsa. Känslan av stress har ökat de senaste tre åren. Knappt 60%
av flickorna svarar 2012 att de känt sig stressade senaste halvåret
att jämföra med drygt 30 % av pojkarna. Flera gånger i veckan låter
drygt 30 % av ungdomarna bli att äta frukost. Fler föräldrar jämfört
med 2009 tillåter inte att deras barn dricker alkohol.
Fyra av fem planerar att börja på gymnasiet, några tänker börja
arbeta och några har inte bestämt sig än. De flesta vill gå gymnasiet i en annan kommun, fler flickor än pojkar. Eget företag är
något som drygt 40 % kan tänka sig att starta oberoende om deras föräldrar har företag eller inte. Många har redan börjat fundera
på sin framtid. En framtid som de flesta ser positivt på.
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Fakta och förklaringar
Skolorna gjorde det möjligt för eleverna att besvara enkäten via dator. Frågorna är många och kräver
eftertanke. Ungdomarna har gjort en värdefull insats genom att svara på alla frågor och delat med
sig av tankar och synpunkter om hur de vill utveckla både kommunen i stort och fritiden för unga.
malung. För att komma till skolorna är det oftast
ordinarie bussar som eleverna åker med. För en del
överstiger restiden en timme i vardera riktningen.
Kommunen har tre fritidsgårdar. De ligger i Malung
(öppen måndag, onsdag, fredag och lördag), i Lima
(öppen måndagar och onsdagar) och i Sälen (just nu
stängd på grund av personalbrist).

Svarsstatistik skolår 8
Elever i skolår 8

Centralskolan

Ungärde

Tjej

44 %

41 %

50 %

Kille

50 %

51 %

46 %

Annan könstillhörighet

6%

8%

4%

Totalt antal svarande

77

49

28

Totalt antal elever

83

49

34

92,77 %

100 %

82,35 %

1,3 %

2,0 %

3,5 %

Andel
Varje svarande motsvara cirka

Foto: Timea Hedlund

”Ungdomarna
har gjort en
värdefull
insats genom
att svara på
alla frågor”

I Malung-Sälen finns två skolor med elever i årskurs
8. Ungärde skola i norra kommundelen och Centralskolan i den södra kommundelen. Malung-Sälens
gymnasieskola finns i Malung och är kommunens
enda gymnasieskolan. Ungdomarna i norr bor framför allt i Sälen, Transtrand, Lima och Limedsforsen.
Största andelen i söder bor i tätorten Malung. Övriga ungdomar här bor i Malungsfors, Öje och Ytter-
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Svarsstatistik Malung-Sälens gymnasieskola årskurs 2
Elever i årskurs 2
Tjej

31 %

Kille

67 %

Annan könstillhörighet

3%

Totalt antal svarande

36

Totalt antal elever

99

Andel

De 77 ungdomar som svarat är få i antal. I rapporten ses därför skillnader
mellan könen och skolorna när procentsatserna är större än 10 %. Svaren från
gruppen annan könstillhörighet räknas in i gruppen alla men ej när könsuppdelning görs. Alla svar ges i procent och procentandelar, ej antal, när begreppen större eller mindre används.

36,36 %

Den låga svarsandelen, cirka en tredjedel, kan inte ses som representativ för ungdomarna i årskurs 2. Minst hälften hade behövts
för att eventuella skillnader skulle vara säkerställda. Det har medfört att svaren från dem inte bearbetats i LUPP-rapporten 2012.
Text inom ram innebär att jämförelser görs mellan svaren från ungdomarna i Malung-Sälens kommun och svaren från högstadieungdomarna i Sverige. Jämförelserna blir inte helt korrekta eftersom det inte är samma åldersgrupp. Malung-Sälens ungdomar går
i skolår 8 och svaren från Sveriges ungdomar kan vara antingen skolår 7, 8 eller 9 eller samtliga årskurser, lite beroende på vilket val
de olika kommunerna gjort.

Livet i stort

Figur 1. Jag är ganska eller mycket nöjd med … (%)

Foto: Timea Hedlund

Ungdomarna i årskurs 8 är till större delen mycket
eller ganska nöjda med livet som helhet. Framför
allt killarna. I familj- och kompisrelationer är det också killarna som är mest nöjda liksom med sin hälsa.
Skillnader finns mellan ungdomarna i kommunen, där
en högre andel på Ungärde skola jämfört med Centralskolan uppger att de är ganska eller mycket nöjda
med livet som helhet och sina familjerelationer.

Svaren från ungdomarna i årskurs 8 i Malung-Sälens kommun följer i stort
sett de som finns för Sveriges ungdomar.
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Fritid
Vad ungdomar tolkar som fritid vet vi inte, men nära 60% anser att de har lagom med fritid. En större
andel flickor, jämfört med pojkar, uppger att de ofta känner att de har för lite fritid. Centralskolans
ungdomar svarar i högre andel än Ungärdes att de ofta har så mycket fritid att de inte vet vad de ska
göra med sin tid. Unga i norr anser i större grad än unga i söder att de har för lite fritid. Kan det bero
på att en större andel elever i norra kommundelen har restid som tar en del av deras fritid?

Hur mycket fritid har du?
Pojkarna tycker i större andel än flickorna, 68 %
respektive 53 %, att det finns väldigt mycket eller
ganska mycket att göra på fritiden. Det som skiljer
skolorna är att i ungdomarna i norra kommundelen
svarar att det alltid går att hitta något att göra på
fritiden.

Figur 2. Hur mycket fritid har du? (%)
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Ungdomarna i Malung-Sälens kommun skiljer
sig inte från ungdomar i Sverige där cirka sex av
tio svarar att de har lagom med fritid.
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För lite
Alla

Tjej

Lagom
Kille

För mycket

Centralskolan

Ungärde

När du träffar dina kompisar var b
 rukar ni då oftast vara?
De kommunala och föreningsdrivna anläggningarna
tycks användas av ungdomarna. Alternativ för att
bedriva kulturella aktiviteter såsom musik och skapande finns inte med i undersökningen. En betydligt
högre andel pojkar (41 %) jämfört med flickor (6 %)
uppger fritidsgårdarna som träffställe.

Foto: Peter Ahlbin

I hela landet är det vanligast att ungdomar
träffas hemma hos varandra.
Andra träffställen i Malung-Sälen är fritidsgårdar
och ställen för idrott. Ungdomar i övriga Sverige
uppger utomhus och i centrum/stan som andra
och tredje alternativ.

Figur 3. Var träffar du dina kompisar på fritiden?
Högst två svar fick ges

Malung-Sälen

Sverige

Hemma hos varandra

86 %

81 %

På ett café

10 %

3%

På ungdomens hus/fritidsgård
eller liknande

24 %

10 %

På galleria/i köpcentrum

0%

7%

Idrottshall/sporthall/annat ställe
i samband med idrott

22 %

19 %

Utomhus

19 %

28 %

I föreningslokal

1%

1%

I centrum/på stan

13 %

22 %

Någon annanstans

3%

3%
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Vad gör du på din fritid?

”En aktiv
fritid är
hälso-
främjande”
I Malung-Sälen har flickorna en mer aktiv fritid jämfört med pojkarna. 64% av ungdomarna i MalungSälen är medlemmar i någon förening, de flesta inom
idrottsrörelsen. Även här dominerar andelen flickor
74% jämfört med pojkarnas 54%. Mellan skolorna
finns ingen större skillnad. Vad beror skillnaden i aktiv fritid på?
Att vara aktiv i administration kring föreningsverksamhet är låg, något som kanske inte är så förvånande
eftersom de som svarat är 14–15 år. Hälften svarar
att de inte vill vara med och påverka, en fjärdedel
anser att de får vara med och påverka så mycket
som man vill och en fjärdedel skulle vilja vara med
och påverka mer än de får. Hur kan de som vill få
större inflytande i föreningen?

fört med Ungärde (39 %). På frågan, har det hänt att
du inte kunnat följa med dina kompisar på något för
att du inte haft råd, svarar nära var femte ”Ja”.
Pojkarna upplever att det finns mer att göra på fritiden. Nära sju av tio pojkar svara att det finns väldigt
mycket eller ganska mycket att göra jämfört med
flickornas drygt fem av tio. Mellan skolorna finns det
ingen större skillnad förutom att ungdomarna i norra
kommundelen svarar att det att något att göra även
om det ibland är ganska lite.

Figur 4. Hur mycket finns det att göra på fritiden (%)

Ungdomar brukar ha många tankar om vad de vill
göra, men oftast saknas ekonomi. I kommunen
finns SnabbSlanten där unga kan söka bidrag, upp
till 5 000 kronor, för att skapa drogfria aktiviteter för
sig och andra unga. Från Leader Dalälvarna, Leader
Södra Fjällen och Region Dalarna finns också möjlighet för ungdomar att söka bidrag. Att underlätta
för de som vill starta förenings-/gruppverksamhet
kan också vara ett sätt att få igång fler aktiviteter
som lockar unga. Delaktighet brukar leda till ansvarstagande.
45 % har varit på utlandssemester under minst en
vecka, en större andel från Centralskolan (49 %) jäm-
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Fritid

Figur 5. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?

Idrottar/motionerar i klubb/förening

Foto: Peter Ahlbin

Aldrig
Idrottar/motionerar men inte i klubb/
förening
Aldrig
Skriver (t.ex. poesi, dagbok, bloggar)
Aldrig

Av ungdomarna i Sverige svarade 71 % att det
finns ganska eller väldigt mycket att göra. I
Malung- Sälen var det 59 % som hade samma
åsikt. Generellt gäller att ungdomarna i Malung-Sälen förefaller göra färre aktiviteter på sin
fritid jämfört med ungdomar i Sverige.

Sjunger/spelar instrument/
skapar musik/dansar/spelar teater/
gör bild (t.ex. målar, tecknar, foto, film)
Aldrig
Syr/slöjdar/snickrar/annat
textilarbete eller annat hantverk

Utövande av idrott i eller utanför föreningar
är betydligt mindre i Malung-Sälens kommun
jämfört med resten av Sverige. Många av kommunens ungdomar tycks inte heller idrotta eller
motionera. Musik, teater och hantverk är något
som betydligt fler ungdomar i Sverige ägnar
sig åt jämfört med de i Malung-Sälen. Detsamma gäller för besök på bibliotek, läsandet av
böcker och skrivande.

Aldrig
Läser böcker (även läsplatta)
Aldrig
Besöker bibliotek
Aldrig

Besök på Ungdomens hus/Fritidsgård är inte
så populär aktivitet i Malung-Sälen jämfört med
Sverige. Vad händer på Ungdomens hus/Fritidsgård i Sverige som gör besök där attraktivt?

Går på konsert/teater/musikal/ dansuppvisning/museum/ utställning/bio
Aldrig

Vistelse i naturen verkar inte vara så attraktivt i Malung-Sälen trots att vi har så nära till
den. Knappt 25 % svarar att de brukar vara i
naturen, jaga eller fiska, medan närmare 40 %
i landet säger att de är där. I Malung-Sälen
uppger drygt en tiondel att de aldrig är i naturen medan det i Sverige är det en fjärdedel.
Undersökningen genomfördes mellan älgjakten
i oktober och vintersäsongens start, när vädret
inte alla gånger är så inbjudande för naturvistelse. Kanske hade svaret blivit annorlunda om
tidpunkten för undersökningen varit en annan.

Deltar aktivt i föreningsverksamhet
(t.ex. styrelsearbete, arrangerar
aktiviteter eller liknande)
Aldrig
Går på ungdomens hus,
fritidsgård eller liknande
Aldrig
Är ute i naturen/fiskar/jagar
Aldrig
Besöker ett sportevenemang
Aldrig

Varje dag eller varje vecka	Aldrig
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Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka?

Bollsporter
– Handboll, Innebandy, Volleyboll.

Jag vill att vi ska starta en handbolls
klubb och mera affärer, disco.

Skatepark, större ungdoms gård.
m.m.

Man borde kunna äta
på Mc Donald`s här i Malung,
och flera butiker borde skaffas så man
kan handla mera. Ah åh så borde man
skaffa en karateklubb här eller
en boxningsklubb.

Lan event, badmintonlektioner.

Jag tycker att det borde
finnas något mer att göra i Öje.
Det finns ingenting att göra man är
bara hemma, jag tycker att man borde
göra något som vi ungdomar gillar,
mer affärer och kanske någon
annanstans att vara om
man är ute.

Mer för oss ungdomar att göra.
Någonting roligt att göra i Malung,
i centrum.

Tycker ridskolan i kommunen
behöver förbättras.

Men ta bort läxorna så kanske
man har tid med fritidsaktiviteter.

Man kan inte vara ute när det är
så mörkt.

Förslag och
önskemål från
ungdomarna
i Malung-Sälen
om fritiden
och fritids
aktiviteter
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Skola
Ungdomarna vistas en stor del av dagen i skolan och har många tankar och åsikter om den. Det
handlar om hur de uppfattar att skolan är och vilka möjligheter de har att ha inflytande och påverka
sin situation. Svaren ger skolorna vägledning om vad som är bra och vad som kan behöva utvecklas. En del jämförelser görs med Lupp 2009.

Figur 6. Hur tycker du att det är på din skola?
Stämmer ganska eller mycket bra om min skola.

Bra stämning
Mobbning på skolan
Skolan agerar på mobbning
Sexuella trakasserier, problem
Främlingsfientlighet
Elever/lärare visar respekt
Skolan informerar om elevinflytande
Uppmuntrar delta i klass-/elevråd
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2012

Diagrammet redovisar svarsalternativen ”Stämmer
mycket bra” och ”Stämmer ganska bra”
I undersökningen får ungdomarna ta ställning till påståenden rörande sin skola.
Svarsalternativen är:
– Stämmer mycket bra
– Stämmer ganska bra		
– Stämmer varken bra eller dåligt
– Stämmer ganska dåligt
– Stämmer mycket dåligt
– Vet ej (bara 2012)
Det nya svarsalternativet ”Vet inte” kan ha påverkat
svaren, vilket gör det osäkert att jämföra 2009 och
2012.

30
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60

70

80

90 100 %

2009

Positiva förändringar som skett sedan 2009 är att
mobbningen har minskat vilken troligtvis medfört att
det skett en minskning i skolornas agerande rörande mobbning.

Foto: Timea Hedlund

”Ungdomarna
vistas en stor
del av dagen
i skolan och har
många tankar
och åsikter
om den”

Foto: Timea Hedlund
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Det är bra stämning på skolan
Stämningen på skolorna har förändrats från 2009.
Undersökningen 2012 visar att svarsalternativen
mycket eller ganska bra sjunkit med 13 procentenheter till 65 %.

Figur 7. Det är bra stämning på skolan
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Mobbning
Skolorna har troligtvis arbetat mot mobbning eftersom det har minskat. Att en större andel 2012 svarar
att skolan agerar vid mobbning kan bero på att den
positiva förändringen att mobbning har minskat. Vid
jämförelser mellan könen anser fler flickor än pojkar
att mobbning är ett problem samtidigt som en högre
andel pojkar svarar att de anser att skolan agerar vid
mobbning.
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Figur 9. Skolan agerar vid mobbning

Figur 8. Mobbning är ett problem
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Skola
Främlingsfientlighet är ett problem
Främlingsfientlighet ses inte som något stort problem och många svarar ”Vet inte”. Kanske är det ett
tecken på att man inte märkt av att främlingsfientlighet förekommer.

Figur 10. Främlingsfientlighet är ett problem
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Figur 11. Sexuella trakasserier är ett problem
100
90

Sexuella trakasserier är ett problem

80

En högre andel flickor anger också att sexuella trakasserier är ett problem.
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Figur 12. Elever och lärare bemöter varandra
med respekt
Foto: Timea Hedlund
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Påståendet att elever och lärare bemöter varandra
med respekt i skolan visar på en minskning, medan
färre svarar att det stämmer ganska eller mycket dåligt.
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Elevinflytande
Kunskaper om inflytande och uppmuntran att delta i elev-/klassråd har minskat. Cirka hälften svarar ”Vet inte” på påståendet

Elevinflytande och elevdemokrati är något som Skolinspektionen
brukar ha synpunkter på.

”Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan”.
Figur 14. Skolan uppmuntrar till
deltagande i klass-/elevråd

Figur 13. Skolan informerar om elevinflytande
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Svarsfördelning på påstående om skolan
Stämmer mycket eller ganska bra

Stämmer varken bra eller dåligt

Figur 15. Vad vill du vara med och bestämma om?

Stämmer mycket eller ganska dåligt

Figur 16. Vad får du vara med och bestämma om?
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Svaren med påståenden om hur det fungerar på den egna skolan
och möjligheten till inflytande visar att det finns olikheter mellan
skolorna.
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Politik, samhälle och inflytande
Vill ungdomarna vara med och påverka samhället, vad tycker de är viktigt att prioritera och vilket
förtroende har ungdomarna för våra politiker?

Figur 17. Jag är mycket eller ganska intresserad av …
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Ungdomar i Sverige är mer
intresserade av vad som händer
i andra länder jämfört med unga i
Malung-Sälens kommun. Intresset och ointresset för politik och
samhällsfrågor är likartat bland
alla ungdomar.
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Vad som händer i andra länder

Samhällsfrågor och vad som händer i andra länder
intresserar mer än politik. Mindre än hälften av ungdomarna har något intresse för dessa områden. Kan
det vara så att politik känns främmande och krångligt för 15-åringar eller är det något annat?
Ett fåtal har gjort något för att påverka, exempelvis
kontaktat en politiker eller lämnat medborgarförslag.
En tredjedel skulle kunna tänka sig att göra det.
Knappt 10 % tror att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att själva föra fram åsikter till
dem som bestämmer i kommunen. Cirka 70% anser
att de har små eller ingen möjlighet till det. Resterande 20% vet inte.
60 % uppger att de inte vill vara med och påverka
i frågor som berör den egna kommunen. Orsakerna till det uppges vara lågt intresse och att det inte
spelar någon roll eftersom de som bestämmer nog
inte lyssnar. Cirka en tredjedel kan för lite om hur de
ska göra för att påverka. Fyra av tio vet inte till vem
eller vart de ska vända sig om de vill påverka något.

Vill de unga påverka gör de det via någon de känner,
politiskt parti eller ungdomsförbund och internet/sociala medier.

Figur 18. Vill du träffa en politiker i kommunen?
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15% vill träffa en politiker i kommunen, fler flickor än
pojkar.
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Prioriteringar i kommunen om jag var politiker och fick bestämma
”Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den
kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på?”
löd en av frågorna. Högst fyra val fick göras.

Ungdomarnas val av satsningar
har förvånat många vuxna som
tagit del av resultatet.

Figur 19. Prioriteringar i kommunen om jag var politiker och fick bestämma
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Arbete för miljön
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Arbete för integration
Pengar till kultur
Arbete för jämställdhet

Foto: Peter Ahlbin
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Politik, samhälle och inflytande
Prioriteringar för tjej och kille samt på skolor
kille	centralskolan

Ungärde

Arbete mot kriminalitet

2

1

1

1

Skola

1

2

1

2

Idrottsanläggningar

3

3

2

Äldreomsorg

5		

3

Träffställen för ungdomar

4		

4
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4			
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Minska bruk av alkohol och droger

4			
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Kollektivtrafik		5

5
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4
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Bostäder		4		

4

Hälsa				

3

Pengar till föreningar		

5		

Arbete för miljön		

4

Prioriteringarna som fått högst svarsandel visar att tjejer och killar har lite olika tankar, men viktigast för alla
är arbetet mot kriminalitet och skolfrågor. Detsamma
gäller när man tittar på svaren från ungdomarna i den
norra kommundelen respektive den södra.

Att flera områden har fått samma prioriteringssiffra
beror på att de har samma procentuella andel.

Foto: Peter Ahlbin

	Tjej
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Det här vill jag påverka
En tredjedel av ungdomarna lämnar exempel på
vilka frågor de skulle vilja vara med och påverka.
De vanligaste områdena är skola, kollektivtrafik,
samhällsutveckling, fritid och äldre.

Skola
– Vi elever har fått höra att kommunen
inte har råd med att anställa nya pedagoger som kan hjälpa dem som har det
svårt.
– Frågor om skolan
– Läxor

Fritid
– Vi elever har fått höra att kommunen
inte har råd med att anställa nya pedagoger som kan hjälpa dem som har det
svårt.
– Frågor om skolan
– Läxor

Äldre
– Hur gamla behandlas med mera
– Jag vill att äldreomsorgen ska bli bättre

Kollektivtrafik
– Jag vill att järnvägen ska öppna igen mellan Borlänge och Malung, för det är miljövänligare.
– Bussarna

Samhällsutveckling
– Malung ska bli större
– Mer affärer & resturanger i Malung!
– Så det blir ett bättre samhälle… genom
en massa saker

Annat
– Vad pengarna i kommunen ska gå till
– Invandring
– Det är mycket jag vill påverka i denna
by eller i någon by överhuvudtaget. Men
tyvärr så skjuter folk våra ungdomars
åsikter åt sidan och låtsas som att de
inte finns
– Varg
–
Jag vill påverka ungdomarna, att fler
ska söka hjälp istället för att börja supa,
röka och snusa

Det här vill
ungdomarna
påverka
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Trygghet

Foto: Timea Hedlund

Trygghet är viktigt för alla men speciellt för unga personer som ska formas som blivande samhällsmedborgare. Mobbning, hot och utsatthet för stöld, våld och sexuella trakasserier finns i ungdomarnas vardag. Otrygghet medför ofta att personen blir osäker och rädd, kan känna utanförskap,
prestera sämre i skolan, få försämrat självförtroende och försämrad hälsa samt riskerar att hamna i
kriminella gäng. Mobiltelefoner och sociala medier, bland annat facebook och instagram, ökar kommunikationen mellan ungdomar men kan även utgöra en fara när negativa budskap sprids snabbt.

% Figur 20. Senaste halvåret har det här hänt mig
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Unga i Malung-Sälen tycks
vara mer utsatta för hot, stöld
och misshandel jämfört med
jämnåriga i Sverige. En högre
andel i Malung-Sälen uppger
också att de inte vågat gå ut.

Sverige

I det här avsnittet beskrivs händelser som påverkar
unga. Det handlar exempelvis om var man känner
sig trygg, utsatthet, mobbning och orättvis behandling.

skolan, i klassrummet och på rasterna, men knappt
10 % uppger att de inte känner sig trygga där. Bussen nämns också som en plats där man inte känner
sig trygg. Detsamma gäller även ute på internet.

Närmare 80 % uppger att de aldrig har råkat ut för
negativa incidenter det senaste halvåret. Tittar man
på könsfördelningen är det flest flickor som varit utsatta och inte vågat gå ut. Av ungdomarna i norra
kommundelen uppger cirka 90 % att de inte råkat
ut för något av nedanstående. I den södra delen är
motsvarande siffra cirka 70 %.

Det senaste halvåret uppger 17 % att de blivit mobbade eller utfrysta. Hemma, klassrummet, på rasterna i skolan och internet är de platser som nämns
mest.

Tryggheten varierar också mellan olika platser. De
flesta är trygga hemma och i bostadsområdet. Majoriteten uppger att de känner sig trygga till/från

Nära hälften svarar att de, under de senaste sex
månaderna, blivit så orättvist behandlade att de
mått riktigt dåligt, andelen flickor är dubbelt så hög
jämfört med pojkar. Andra elever, annan person och
skolans personal är de som oftast anges på frågan
av vem de blev orättvist behandlad.
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Hälsa
En god hälsa i ungdomen främjar en god hälsa senare i livet. Goda vanor grundläggs tidigt och
undersökningar visar bland annat att de som varit fysiskt aktiva i ungdomen även oftare är aktiva när
de blir äldre. Omvänt visar undersökningar att ungdomar som gör alkoholdebut tidigt har lättare att
hamna i riskbruk eller missbruk. Båda är riskfaktorer för utanförskap i samhället där psykisk ohälsa,
arbetslöshet och kriminalitet försämrar livssituationen.
Figur 22. Senaste
halvåret har jag haft
besvär av …

Figur 21. Hur mår du?
Min hälsa senaste halvåret är …
Malung-Sälen
… huvudvärk
Tjej

… ont i magen

Kille

… känt mig stressad

Centralskolan

… svårt att somna

Ungärde

… trött under dagarna
… sovit dåligt på natten

0
Mycket/ganska bra
Varken bra eller dålig
Ganska/mycket dålig

Inom avsnittet om hälsa finns ungas egen skattning
av hälsa, besvärssymtom, matvanor, fysisk aktivitet,
alkohol och droger.
Nära 75 % av ungdomarna anser att de har en
mycket eller ganska bra hälsa, några uppger dock
att de har ganska eller mycket dålig hälsa. Parametern varken bra eller dålig kanske kan tolkas som att
hälsan ibland är bra och ibland dåligt. Små skillnader finns mellan flickor och pojkar. Detsamma gäller även mellan ungdomar som bor i den södra eller
norra kommundelen. Resultatet liknar det som fanns
i undersökningen 2009.
Känslan av stress har ökat med närmare 20 procentenheter de senaste tre åren. Knappt 60 % av flickorna svarar 2012 att de känt sig stressade senaste
halvåret att jämföra med drygt 30 % av pojkarna. På
båda skolorna svarar cirka hälften av eleverna att de
känt sig stressade.

20 40 60 80 %
2012
2009

Små skillnader i uppskattad hälsa finns
mellan unga i Malung-Sälens kommun och
unga i Sverige
Ungdomar i Sverige är mer besvärade av
symtomen än de i Malung-Sälens kommun.

Trötthet under dagarna har minskat jämfört med
2009, men ligger fortfarande högt. Framför allt är det
ungdomarna i norr som är trötta under dagarna. Insomningsbesvären och en dålig sömn är större hos
flickorna än pojkarna.

Foto: Timea Hedlund

Sverige
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Hälsa
Matvanor
Goda matvanor bidrar till att orka med skola och fritidsaktiviteter. Frukosten är grund-läggande för en
bra dag.
% Figur 22. Hur ofta hoppar du över …?

Flera gånger i veckan låter drygt 30% av ungdomarna bli att äta frukost.
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Flickor hoppar oftare över frukost och lunch jämfört
med pojkarna. Det är vanligare att ungdomarna i
norra kommundelen hoppar över lunchen,
32 % jämfört med 20 % i den södra. Vad kan skillnaden bero på?
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En gång i veckan

Fysisk aktivitet
Alla bör vara fysisk aktiva minst 30 minuter per dag. Det kan ske genom promenader, cykelturer,
dans, lagidrott eller annat som gör att pulsen ökar. Unga som ofta rör sig bibehåller vanan även när
de blir äldre, vilket bland annat minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Figur 23. Jag tränar flera gånger i veckan

Två tredjedelar av ungdomarna tränar flera
gånger i veckan, vilket är en lika stor andel
som 2009.

Tjej
Kille
Centralskolan
Ungärde
Sverige

Foto: Timea Hedlund

Dubbelt så stor andel i södra kommundelen
jämfört med norra delen är aktiva. Kan skillnaden bero på att det finns färre aktiviteter
att välja på i norr, eller på längre avstånd
och därmed svårare att ta sig till idrottsarenor och kompisar?

Alla
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Alkohol, tobak och droger
Föräldrar som inte tillåter att deras barn dricker är den främsta framgångsfaktorn till att alkoholdebuten
senareläggs. Ju senare alkoholdebuten sker desto mindre är risken för att de som vuxen ska hamna
i risk- eller missbruk. Forskning visar inte att alkohol som föräldrar bjuder på eller köper ut ersätter
alkohol som unga skaffar sig – det adderar den i stället. Att prata med sina ungdomar om alkohol och
droger har i de flesta fall en förebyggande effekt.
Fler föräldrar säger 2012 nej till att deras barn dricker alkohol jämfört med 2009. Fler unga vet också vad deras föräldrar har för åsikt om drickandet. I årets undersökning är
det fler föräldrar till eleverna på Central-skolan som säger
nej. Här vet också ungdomarna vad deras föräldrar tycker.

Figur 24. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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Knappt tre av tio ungdomar uppger att de dricker starkare
alkoholdrycker, och en av fem svarar att de dricker bara
någon gång per år. Folköl verkar mindre populärt än de
mer alkoholhaltiga dryckerna. Eventuellt beror det på tillgången. Vanligast är att kompisar eller deras syskon sköter langningen.
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Nästan alla ungdomarna i Malung-Sälen svarar att de
inte använder tobaksvaror, men en något större andel på
Ungärde än på Centralskolan uppger att de röker eller snusar.
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Figur 26. Hur ofta brukar du dricka starköl/
starkcider/alkoläsk/vin/sprit?

Figur 25. Hur ofta brukar du dricka folköl?
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Figur 27. Hur ofta brukar du röka cigaretter?

Figur 28. Hur ofta brukar du snusa?

Malung-Sälens
unga likar Sveriges unga när det
gäller alkoholoch tobaksvanor.
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Arbete
Redan i årskurs 8 har drygt var femte ett extrajobb och det är något vanligare bland flickor och ungdomarna i norra kommundelen. Knappt 20% har försökt att få ett arbete utan att ha lyckats.

Jobb, även när man är ung, innebär en förbättrad ekonomi. Även ungdomar behöver pengar. I undersökningen svarar nära hälften att de inte kunnat köpa det
man vill ha. 17 % uppger att det hänt att de inte kunnat
följa med sina kompisar på något under fritiden för att
de inte haft råd.
Eget företag är något som drygt 40 % kan tänka sig att
starta. Det är ungefär lika stor andel som unga i åldern
13–16 år i Sverige. I Malung-Sälen verkar det inte spela något större roll om föräldrarna har företag eller inte.
Dubbelt så stor andel tjejer (59 %) jämfört med killar
(28 %) tänker sig att bli framtidens företagare. Många
har inte bestämt sig ännu men på Centralskolan svarar 21 % av ungdomarna att de inte vill starta företag
jämfört med de på Ungärde där bara 4 % svarar nej.

Figur 29. Har det hänt att du inte kunnat köpa
något du vill ha, och som många andra i din
ålder har för att du eller din familj inte haft råd?
Sverige
Malung-Sälen
Tjej
Kille
Centralskolan
Ungärde

Ja, flera gånger

Ja, en gång

Nej

Foto: Peter Ahlbin

Under sommarlovet mellan årskurs 7 och 8 hade närmare 40% jobbat. Cirka hälften uppgav att de ville vara
lediga under sommaren. Jämförelsetal med Sveriges
högstadieungdomar visar att det är nära dubbelt så
många som extrajobbar i Malung-Sälens kommun. En
tidig kontakt med arbetslivet kan göra det lättare att
välja sin framtida yrkeskarriär. Att få chans att arbeta ger ungdomare även värdefull kunskap i ansvarstagande och goda vitsord stärker självkänslan, något
som är gynnsamt för framtiden.
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Framtid

Figur 30. Vad skulle du helst vilja göra efter
grundskolan?

Många har redan börjat fundera på sin framtid. En framtid som de flesta
ser positivt på. Vilka planer finns efter grundskolan?
Under hösten inleds samtal med skolornas studie- och yrkesvägledare inför
gymnasievalet. Fyra av fem planerar att börja på gymnasiet, några tänker börja
arbeta och några har inte bestämt sig än. De flesta vill gå gymnasiet i en annan
kommun, fler flickor än pojkar. De flesta ungdomarna i norra kommundelen
svarar att de inte vill gå på kommunens gymnasieskola.
Figur 31. Tror du att du kommer att flytta från kommunen?
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Ungärde

Alla
Gå på Malung-Sälens gymnasieskola
Gå gymnasiet i en annan kommun
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Förhoppningsvis finns det arbeten som gör att de återkommer till kommunen
efter avslutade studier. Drygt hälften av ungdomarna svarar att de tror att de
kommer att flytta från kommunen, flickorna är i klar majoritet. En tiondel svarar
att de inte kommer att lämna kommunen och närmare fyra av tio har inte bestämt sig.

Ungärde

Ja

Nej

Vet inte

Vad är det som gör att du vill bo kvar eller lämna din kommun? (%)
(Max 2 svar på inom alternativen ”Bo kvar” eller ”Lämna kommunen” fick ges)
	Alla	Tjej

kille	centralskolan

Ungärde

Jobb

1			
15
15
13

0
16

4
14

Studier

5			
29
47
13

6
22

4
43

Flick-/pojkvän eller kompisar

24
4

21
0

28
0

31
2

14
7

Släkt och familj

37
4

44
0

36
0

45
4

25
4

Lätt få egen bostad

6			

8

4

Bostadssituationen

4

4

4

Större möjlighe till fritidsaktiviteter

11

Närhet till naturen

0

0

8

9

8

6

9

12

8

12

4

21

21

21

18

25

Närhet till stan

0

0

0

0

0

Annat

8

15

3

4

14

Vet inte

3
26
0

0
21
0

0
31
0

2
18
0

4
36
0

Orsaker – bo kvar i kommunen		Orsaker flytt från kommunen – svarande de 51% som tror att de kommer att flytta

Släkt och familj, flickvän/pojkvän eller
kompisar samt närheten till naturen är
största anledningarna till viljan att bo
kvar i kommunen. Många har troligtvis
inte funderat så mycket på frågan eftersom de svarat ”Vet inte”.
Studier är den största anledningen till
att lämna kommunen, framför allt gäller
det flickor och unga i norra kommundelen. Jobb kommer som andra alternativ.
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Ungdomsmentorer
LUPP-diskussion 2013-06-03
Grupp 1: Idil, Natalie K, Elin O, Karin, Marcus, Lotta,
Elin, Alice

Samtalsområde Kriminalitet.
Gruppens 4 prioriteringar:

Mycket fokus
för ungdomarna
ligger på
skolan, vilket
förmodligen
är naturligt
då skolan är en
stor del av
deras vardag

Samtliga i gruppen sa kriminalitet.
Kriminalitet: 7 st
Äldreomsorg: 4 st
Skola: 2 st
Minska bruk av alkohol och droger: 2 st
Idrottsanläggningar: 1 st
Träffställen för ungdomar: 1 st
Barnomsorg: 1 st
För att få en bild av vad ungdomarna uppfattar som
kriminellt ställdes frågan till gruppen:
Vad är kriminalitet?
Ungdomarna svarade:
Fyllekörning, misshandel, narkotika droger.
Rån, missbruk av narkotika och alkohol.
Förstörelse, alkohol, rån.
Gäng som förstör.
Alkohol, misshandel.
För att få en tydligare bild till vad de uppfattar i sin
närmiljö ställdes frågan:
Vad relaterar du till kriminalitet när du tänker
på vår kommun?
På fjället svarthandel, förstörelse, skadegörelse och
klotter. Våld, fysiskt våld, bråk, På Döhl, skolan och
Grönland, Tjafs på Lillmoms skola. Drogmissbruk
bland yngre. Tobak, snus, alkohol, redan i 6:an. Tar
av sina föräldrar och får av äldre syskon. Hänger på
äldre elever. Mycket mer bråk på Döhl. Flest från
7:or. Norra kommundelen i lägre åldrar.
Rattfylleri och fortköring.
Tomma cigarettpaket, snus på skolan vid skåpen.
Lika i Lima. 7–9 korridorerna.
Halvätna mackor. Upplever det som äckligt. Samtal
förs med eleverna kontinuerligt om nedskräpning.
Smörgåsar och mat kastas på golvet.
Klotter på toaletterna på skolan.
Utbrett narkotikamissbruk, händer att det säljs på

skolan. Tar tabletter på skoltid,
Energidryck i år 4–5.
Stökighet på byn, nedskräpning. Allmän vårdslöshet.
Klotter.
Stölder, stjäl ur fickorna på Döhl.
Mobiltelefoner kommer bort i omklädningsrummet
vid gympahallen. Smink och klockor stjäls också.
Kläderna förstörs på idrotten.
Kommentar: Under den fria diskussionen utvecklades ungdomarnas perspektiv något, vilket även
kan ses i svaret. Mycket fokus ligger generellt kring
skolan, vilket kanske faller sig naturligt då denna är
en stor del av dess vardag.
För att få ett yngre perspektiv på preventivt arbete
ställdes frågan:
Hur kan man arbeta mot kriminalitet
i vår kommun?
• Klotterplank. Klotterrum på skolan
•E
 leverna får vara med och inreda skolan, med
och påverka hur skolan ska se ut, exempelvis
färg på skåpen/måla sitt eget skåp
•F
 å mer inflytande på skolan/genomslag i elevrådet!!
•M
 er nogsamma på försäljning av energidryck,
hindra mindre att få köpa
• Informationskampanjer/arbete – syskon och
kompisfokus gällande langning
• Jobba med föräldrarna/skapa goda förebilder
• Låsbara skåp vid gympahallen
•A
 rbeta med att motverka grupptryck/skapa
trygghet
•F
 ler vuxna kring ungdomarna (storhelger/ungdomsgårdar/skolan) exempelvis fältassistent
och att lärarna är ute i korridorerna och är
tillgängliga (se/hör/stötta) – viktigt med kända
återkommande ansikten
•U
 ppehållsrum på skolorna: Saknas på Ungärde skola, Döhlrummet öppet mer (fler dagar
och längre på dagarna). Få till att tjejerna känner sig mer välkomna där
•A
 rbeta mer preventivt mot langning och narkotikaförsäljning, ex. kameraövervakning för att
få koll på vad som händer på skolorna, tex i
dolda hörn osv., fler vuxna ute, fler civilpoliser.
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Allmän kommentar:
Ungdomsmentorerna är diskussionslystna och vill
verkligen vara med och göra sin röst hörd. Som avslutning på dagens LUPP-diskussion avrundade vi
med att diskutera hur de ser på det fortsatta arbetet. De svarade som följer…
Fortsättning: Vill jobba mer med LUPPEN, diskutera mer, men behövs mer diskussionstid. Måste
hålla tiderna bättre. Skicka ut frågeställningar i förväg, vi vill också kunna förbereda oss. Skicka gärna
vidare till politiken vi vill göra vår röst hörd.
Filippa, Elin, Natalie, Sofia, Karin skulle kunna tänka
sig att presentera detta till BRåMS och Bun
Vill gärna få inspiration/input från Rättvik – Kick off.
Återkopplas till oss!
Grupp 2
Finns inga poliser synliga
Kriminalitet
Langa sprit
Skadegörelse
Rån
Stöld och inbrott
När man bryter mot lagen
Arbeta mot: klotter, våldtäkter
Ungdomar förstör för andra ungdomar!
Viktigt att förebygga kriminalitet bland unga brottslingar
Ökad vuxennärvaro
• Mobbing /kränkningar (verbalt) – Facebook kan
vara ett problem
• Otryggt i korridorerna på Centralskolan – lärarna är osynliga
• Lärarna behöver utbildas i att förebygga mobbing

•V
 ikarier skulle behöva utbildas i både ämnen
och mobbing, alltid rörigare då
• Inflytande
•O
 rdet politik får de flesta att tänka på politiker
(personer) och partier
•S
 vårt påverka arbetet i skolan, vet inte vad som
gäller
•V
 ill påverka i skolan, genom ”folkomröstningar” (t ex korridormiljö) – elever kan driva detta
själva.
•K
 lassråd/elevråd, fungerar olika bra, beroende
på frågor. Lång tid innan något händer, en del
ärenden ”försvinner” bara. Viktigt att även ta
upp hur elever mår och trygghet i skolan

Påverka inom kommunen:
Fritidsaktiviteter
Idrottsaktiviteter som inte bara går ut på tävling, mer
prova på
Engagerade föräldrar krävs
Ungdomsgård i Sälen
Trygghet, utemiljö både på skolan och andra platser
Busslinjer och tider
Cykelbanor, problem idag när det inte finns och bilar
åker förbi för fort
Säkrare skolväg, fler trottoarer
Hängbron ska finnas kvar
Fokusera på de som bor i Malung, inte bara turisterna vecka 29
Få folk att stanna kvar
Säsongare betala skatt här
Bra att ha kontakt med politiker, ungdomsmentorer
en bra början, skolbesök

Foto: Timea Hedlund

• Mer aktiviteter t.ex. ”Get Wet”,resor, tältningar, temakvällar, discon och så – även för äldre.
Inte bara på storhelger/skolavslutning, utan
mer återkommande.
• Förebyggande temadagar; ex. städdagar/
pysseldagar/fixning/pyntning osv.
• Fler poliser, behöver vara mer närvarande
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Vi söker fler ungdomsmentorer
Vi behöver din hjälp för att öka ungdomars delaktighet och
inflytande i kommunen. Som ett led i arbetet rekryterar vi
därför fler ungdomar i åldern 12–25 år som vill vara mentorer till kommunpolitiker. Din uppgift blir bland annat att ge
din syn på olika frågor som rör kommunens verksamhet.
Ansvariga för arbetet är kommunens Ungdoms- och demokratiberedning.
Vill du vara en av våra ungdomsmentorer, eller veta mer
om vad det innebär?
Kontakta Eva Malmqvist, eva.malmqvist@malung-salen.se,
telefon 0280-186 89.
Med din hjälp kan vi göra Malung-Sälens kommun bättre!

www.malung-salen.se

