BILAGA TILL
Beslut inom utlysning av regionala
utvecklingsmedel till unga, mångfald
och integration
Projekten har numrerats enligt nedan. Samtliga nedanstående ansökningar
har en ärendebeskrivning, beredningsyttrande och förslag till beslut.

Beredningens förslag till bifall
Nr

Dnr

Projektnamn

Projektägare

Sökt
belopp

1.

1200-12

Ung Scen Norr

Norrbottensteatern

300 000

2.

1245-12

Vänklasser för integration och mångfaldsmöten

Luleå Gymnasieskola

337 000

3.

1252-12

Basket som integrationsarena

Norrbottens Basketbollförbund

448 000

34.

1225-12

Yrkesintroduktion för unga i utanförskap

Kalix kommun, Furuhedsskolan

250 000

Beredningens förslag till avslag
Nr

Dnr

Projektnamn

Projektägare

Sökt
belopp

4.

1098-12

Konsthallen – Unga, mångfald och
integration

Kulturens Hus,
Konsthallen

550 000

5.

1147-12

Verksamhetsförlagd integration

Jokkmokks kommun

330 000

6.

1158-12

Den röda tråden – från ord till handling

Norrlands entreprenörsgymnasium

302 000

7.

1160-12

De olika gör oss rika

Luleå kommun

205 000

8.

1186-12

Ung, tjej och osynlig

Bodens kommun

626 000

9.

1188-12

Working Equitation

Piteå Ridklubb

205 000

10.

1195-12

Projekt om utanförskap

Integrationsenheten
Östra Norrbotten

600 000

11.

1199-12

Tid för ett ungt generationsskifte

Modern rekrytering
och HR

1 000 000

12.

1209-12

Ökad mångfald och integration i sam-

Kalix lokala kennel-

300 000
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hället

klubb

13.

1212-12

Singing People together

ARRA arrangemang
och projektledning

250 000

14.

1214-12

Nycklar till integration

Unga Örnar Norrbotten + ABF

650 000

15.

1216-12

Unga i Centrum

Haparanda Stad,
Tillväxtenheten

350 000

16.

1219-12

SIGNAL – Ett norrländskt mångfaldsexperiment

Acusticum / Up Sweden

360 000

17.

1226-12

Vittangi utveckling ekonomisk förening arbetar

Vittangi Utveckling,
ekonomisk förening

976 185

18.

1227-12

Nytänk – ungas sätt och rätt att tänka
nytt

Bidra ideell förening

800 000

19.

1239-12

Föreställningen My Life

Globteatern/-trädet

417 500

20.

1240-12

Här är jag

Li Skarin AB

600 000

21.

1242-12

INTE Integration med unga

Arjeplogs kommun

328 000

22.

1244-12

Laakso Bojs

STR-T

639 500

23.

1246-12

Unga HBTQ-personer i norr

RFSL Luleå och
Norra Norrbotten

1 500 000

24.

1248-12

Det flexibla rummet

Galleri Syster och
Teater Scratch

450 000

25.

1251-12

Integrationstrainee

Piteå kommun

390 000

26.

1255-12

Utveckling av verksamhet på ungdomsgården

Föreningen Svea
ungdomsgård

375 000

27.

1256-12

Svea 2013

Bodens kommun

420 000

28.

1257-12

Här är min värld

Driva Produktion

750 000

29.

1281-12

Det naturliga steget – med naturen
som dörröppnare

Hushållningssällskapet Norrbotten

216 000

30.

1282-12

Samtalsintegration

Arctic Project group
ideella förening

250 000

31.

1316-12

Eldsjäl

Lina Larsdotter Enskild firma

250 000

32.

1233-12

Matkultur för integration

Luleå kommun, Barnoch Utbildningsförvaltningen

295 000

33.

1250-12

Välkomsten - Basketprojekt

Luleå Basketcentrum

585 000
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Projekt nr

1
Medfinansiering till Ung Scen Norr
Dnr 1200-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Projektet Ung Scen Norr handlar om att göra en förstudie kring en konstnärlig och pedagogisk verksamhet riktad till unga norrbottningar. Projektägarna
skriver att ”bilden av Norrbotten behöver breddas, bli mindre könsmärkt och
mer inkluderande” och vidare att ”kultur har förmågan att överbrygga olikheter. Deltagande i, och nyttjande av kultur främjar individuell utveckling
och därmed även regional utveckling”.
Norrbottensteatern vill ta ytterligare ett steg och fördjupa sitt arbete med
Norrbottens unga medborgare, både beträffande att få ta del av speciellt riktade iscensättningar, men också för att de ska få pedagogisk och konstnärlig
hjälp att även skapa själva. I ett antal pilotkommuner i länet kommer detta
att skapa fler plattformar/mötesplatser för barn i alla åldrar. Det egna skapandet ska ske lokalt, och utvecklas till en ”grundinfrastruktur / plattform”
som ska ge möjlighet att på sikt också kompetensutbilda/utveckla unga ledare, som i sin tur leder ”knatteteater/dramalek” för yngre barn (jfr idrotten
där unga ledare alt. föräldrar gör denna insats).
Projektet har en budget på 300 000 kr för perioden 2012-09-01 – 2013-0228. Hela beloppet, 300 000 kr, söks från landstinget.
Projektets huvudaktiviteter

Ung scen Norr är tänkt att ha tre ben i verksamheten:
1 Uppdragsteater inkl. pedagogiskt arbete och fortsatt eget skapande riktat
till unga
2 Teater om existentiella frågor riktad till ung publik, med pedagogiskt arbete och fortsatt eget skapande riktat till unga
3 Stärka och utveckla den lokala ”infrastrukturen” i ett antal pilotkommuner, så att där finns en organisation/grupp, som bas och katalysator för
alla barn och ungas egna skapande
Förväntade resultat / Verksamhet efter projektperioden

För att utröna hur Ung Scen Norr kan bli verklighet, vilka samarbetspartners
som är aktuella, vilka pilotkommuner som kan komma i fråga, organisation
och verksamhetsledning, ekonomi etc vill Norrbottensteatern ta hjälp av en
person utanför sin egen organisation, att under tiden september 2012februari 2013 utföra förstudium/förprojektering av Ung Scen Norr.
Jämställdhet

Projektet har sin grund i Norrbottensteaterns eget arbete med jämställdhet
och mångfald. Deltagande i och skapande av kultur påverkar trygghet, självkänsla och självbild. Det primära är inte att få fram fler skådespelare, utan att

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
3
2012-08-29.DOC

lägga grunden till att regionen består av, och lockar fler, människor som
känner sig trygga och som kan vara normbrytare.

Yttrande och förslag till beslut
Kulturen har en stor möjlighet att påverka människors attityder och välmående, och även den regionala utvecklingen. Genom att etablera fler mötesplatser och plattformar för unga, som dessutom ska användas till att engagera ännu fler unga i sin tur är ett lovvärt koncept. Genom att använda kulturen och teatern som plattform kommer detta projekt att ta sig an ett värdegrundsarbete som leder till ett ökat ansvarstagande bland unga, minskad
främlingsfientlighet, och en ökad integration och mångfald, vilket ligger i
linje med det utlysningen vill åstadkomma.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Norrbottensteatern medfinansiering
med totalt 300 000 kr till projektet Ung Scen Norr.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
300 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
Protokollsutdrag

Norrbottensteatern, Karin Enberg
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Projekt nr

2
Medfinansiering till Vänklasser för
integration och mångfaldsmöten
Dnr 1245-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
På grund av de stränga behörighetsregler som finns inom svenska skolan
idag måste nyanlända ungdomar vänta mellan ett till fyra år innan de kan
börja i en svensk gymnasieklass, vilket leder till ett flerårigt utanförskap.
Projektet syftar till att hitta och dokumentera nya samarbets- och mötesarenor för elever och nyanlända inom ämnena svenska, samhällskunskap och
religion mellan nyanlända ungdomar 16-20 år och svenskfödda elever för att
för att öka förståelsen och samarbetet mellan elevgrupperna och minska utanförskapet för de nyanlända.
Projektet är en vidareutveckling av lärarna Maria Öhmans och Lisa Högbergs läsfrämjande arbete som belönats med Svenska Akademins Svensklärarpris år 2010 samt 2011 och tanken är att lyfta fram texter och kunskapsområden inom svenska, religion och samhällskunskap där elever och nyanlända kan ha jämbördiga intellektuella utbyten. Projektet kommer att vara ett
samverkansprojekt mellan språkintroduktionen och samhällsvetenskapsprogrammets internationella inriktning.
Projektet har en budget på 567 000 kr för projekttiden 2013-01-01 till 201312-31. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 337 000 kr.
Övrig medfinansiär är Luleå kommun via Luleå Gymnasieskola som projektägare som bidrar själv med löner för berörd personal på 210 000 kr samt
lokalkostnader på en icke känd summa.
Projektets huvudaktiviteter

Stor vikt läggs vid samtalsmetodik för alla elever, såväl svenskfödda som
nyanlända i form av deliberativa samtal som grundar sig i att deltagarna
samtalar kring något som berör dem och det egna perspektivet utmanas utifrån funderingar och frågeställningar som synliggör alternativa perspektiv.
Vidare kommer aktiviteter att drivas inom respektive tidigare nämnda ämnesområden, med utökat stöd gällande förberedelser för de utlandsfödda.
 Ämnet svenska: Läsning av samma skönlitterära böcker med stöd för de
nyanlända vad gäller ordförståelse samt övrig språkintroduktion. Samtal
kring angelägna frågor i verken som t.ex. existentiella och samhällsvetenskapliga där alla perspektiv lyfts fram.
 Ämnet samhällskunskap: Nyanlända läser precis som årskurs 1 om statsskick och politik med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Avslutas med ett riksdagsrollspel.
 Ämnet religion: de nyanlända läser religion på samma nivå som de
svenska eleverna och diskussioner kring olika religiösa perspektiv förs.
Studiebesök till olika religiösa samfund genomförs.
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Med Nordkalotten som tema kommer gemensamma studiebesök att utföras
för att titta på historia och kulturliv. Man syftar också till att etablera samarbete med en flyktingmottagande skola i norska Vadsö för att studera flyktingmottagande i ett annat nordiskt land.
Mål

Projektet har som mål att öka integrationen mellan nyanlända tonåringar och
gymnasieungdomar i Luleå Gymnasieskola, öka de nyanländas delaktighet i
skolans gemenskap samt skapa nya mötesarenor inom skolan.
Förväntade resultat

Projektet förväntas ha en positiv inverkan på integrationen mellan nyanlända
ungdomar och gymnasieelever i Luleå samt sprida arbetssättet med vänklasser och mötesarenor till andra skolor i Sverige. Projektet och dess resultat
kommer att dokumenteras i bokform och spridas till andra skolor.
Verksamhet efter projektperioden

Förädling av de framgångsrika delarna av projektet i verksamhet finansierad
av olika fonder och skolverket
Jämställdhetsintegrering i projektet

Ansvariga lärare samt deltagare inom projektet består av både män och
kvinnor.

Yttrande och förslag till beslut
Problematiken med utanförskapet som nyanlända ungdomar känner när de
kommer till det svenska samhället är tydlig. För att underlätta för nyanlända
ungdomar och öka förståelse för olika perspektiv vill man driva ett projekt
med fokus på ämnena svenska, religion och samhällskunskap i kombination
med att skapa nya mötesarenor i gymnasieskolan med elever och nyanlända
ungdomar genom olika aktiviteter så som rollspel, samtal och gemensamma
studieresor inom olika ämnesområden.
Projektet riktar sig till unga och fokuserar på integration och mångfald. Elever har till stor del fått vara med och styra ansökans innehåll genom att
lämna sina synpunkter på typiska projektaktiviteter. Ökad insikt om Nordkalottens kultur, historia och utveckling finns i detta projekt via de studieresor
man planerar samt gränsöverskridande samarbete med Vadsö. De frågor som
tas upp som utvecklingsområden i projektet (integration, unga och mångfald)
är av stor vikt för regional tillväxt enligt den regionala utvecklingsstrategin.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Luleå Gymnasieskola medfinansiering
med totalt 337 000 kr till projektet Vänklasser för integration och mångfaldsmöten under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2013 med
337 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
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4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
Protokollsutdrag

Luleå Gymnasieskola, Lisa Högberg
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Projekt nr

3
Medfinansiering till Basket som
integrationsarena
Dnr 1252-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Idrottsföreningarna i Sverige får allt svårare att rekrytera organisationsledare
och aktivitetsledare till sina verksamheter. Detta är ett problem eftersom ideella ledare och fungerande styrelser är en förutsättning för att bedriva och
utveckla idrott. Föreningsstyrelser är ofta en homogen grupp med få unga
individer och få individer med invandrarbakgrund. Bland aktivitetsledarna är
även få kvinnor/tjejer representerade.
I Norrbotten möter föreningarna även problematiken med den utflyttning
som sker från glesbygd. En attraktiv bostadsort har ett attraktivt föreningsliv
och med utflyttningen är det extra viktigt att ta till vara alla resurser som
finns i bygden.
Syftet med projektet är att skapa en modell/flera modeller för att integrera
fler unga som aktivitets- och organisationsledare med ett särskilt fokus på
unga tjejer med invandrarbakgrund för att möta det behov som finns hos
Norrbottens basketföreningar. Basket är en idrott som lockat till sig många
barn och ungdomar med invandrarbakgrund och projektet vill spegla hur
spegla styrelserummen med hur det faktiskt ser ut på planen.
Basketföreningar i åtta kommuner ska på frivillig basis delta i projektet och
pröva olika modeller för unga mellan 15-26 år att delta mer aktivt i styrelser
och som aktivitetsledare.
Projektet har en budget på 876 000 kr fördelat på två år. Från landstinget
söks en medfinansiering på 448 000 kr. Kommunerna i Luleå, Piteå, Boden,
Gällivare, Övertorneå, och Överkalix är alla medfinansiärer och bidrar med
mellan 5 000 kr till 50 000 kr vardera (total summa 135 000 kr). Allmänna
arvsfonden medfinansierar med 293 000 kr. Projektägare är Norrbottens
Basketbollförbund.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet är indelat i fyra faser:
Förankringsfasen - Träffa föreningar för att informera och sälja in projektet
samt träffar ungdomar på gymnasieskolor, basketföreningar, invandrarföreningar och kommunernas flyktingmottagningar för att finna ungdomar som
vill delta.
Genomförenade/implementeringsfasen - Föreningarna får stöd och utbildning hur de ska kunna stötta de ungas engagemang. De unga erbjuds relevant
utbildning och får en mentor från föreningslivet. Ungdomarna får praktiskt
prlva sina kunskaper i en förening genom att vara adjungerad i styrelsen,
som ungdomsrepresentant, suppleant eller ordinarie ledamot, alternativt leda
ett lag.
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Arbetet med att göra projektets idé permanent - Utvärdera vilken/vilka modeller/metoder som ska fortsatt användas i verksamheten. Sprida resultatet
till andra basketdistrikt och idrotter via Norrbottens idrottsförbund.
Utvärderingsfasen - i samarbete med universiteten i Umeå och Luleå utvärdera resultatet av de olika modellerna/metoderna.
Mål

 Att minst 10 föreningar deltar i projektet.
 Att minst 30 nya ungdomar, varav 20 med invandrarbakgrund (av dessa
15 tjejer), återfinns i föreningsstyrelser och som aktivitetsledare efter projektets slut.
 Att basketföreningarna i varje kommun har etablerat ett väl fungerande
samarbete med kommunen, invandrarföreningarna liksom kommunens
flyktingmottagning.
 Att det tagits fram ett par modeller, som är lätta att applicera för andra
föreningar, som fungerar för integrering av unga, främst unga tjejer med
invandrarbakgrund, inom styrelser och på ledarpositioner.
Förväntade resultat

Efter projektet ska finnas ett par väl fungerande modeller för integrering av
unga i föreningsstyrelser som ska kunna användas för vidare spridning. Det
ska finnas fler unga engagerade i föreningarna och föreningarna själva ska
ha insett vikten av ungas medverkan och delaktighet. Med väl fungerande,
dynamisk och utvecklingsinriktade föreningar där ungdomarna är en större
dela verksamheten och i beslutande funktion skapas engagemang hos än fler
unga och en attraktiv ort att verka i.
Verksamhet efter projektperioden

Målet är att man ska ha förankrat projektets idé hos kommunerna, skolorna
och flyktingmottagningarna så att varje organisation vet sin roll och att det är
en del av deras ordinarie arbete.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet arbetar efter konceptet ”av unga för unga” och vänder sig till unga
med speciellt fokus på invandrartjejer.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet adresserar ett aktuellt behov av att engagera fler unga i föreningsstyrelser och som aktivitetsledare. Det vänder sig till flera kommuner i länet
och projektresultat har möjlighet till god spridning både regionalt och nationellt. Projektet passar väl inom utlysningens ramar och fokuserar på de tre
områdena unga, mångfald och integration. Arbetet bygger på ett regionalt
samarbete och ett utbyte sker mellan aktörer i olika organisationer. Det finns
ett tydligt mål att förmedla ett lärande hur man fortsättningsvis ska kunna
jobba med dessa frågor. Medfinansiering ska komma från åtta kommuner i
länet.
Det finns kopplingar till landstingsplanens avsnitt om en attraktiv region.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Norrbottens Basketbollförbund medfinansiering med totalt 448 000 kr till projektet Basket som integrationsarena, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade
resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012 med
224 000 kr och för 2013 med 224 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
Protokollsutdrag

Norrbottens Basketbollförbund, Box 150, 971 05 Luleå
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Projekt nr

4
Medfinansiering av Konsthallen –
Unga, Mångfald, Integration
Dnr 1098-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Det konstpedagogiska arbetet har alltid varit en viktig del av Konsthallen i
Luleås mångåriga verksamhet. Som en del i det arbetet initierade och drev
Konsthallen 2006 ett framgångsrikt skolprojekt i tre kommuner i Norrbotten
– Luleå, Boden och Kiruna. Sex yrkesverksamma konstnärer jobbade tillsammans med sex olika grupper från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Deras gemensamma arbeten ställdes sen ut på Konsthallen. Alla de
medverkande: eleverna, konstnärerna, lärarna och konstpubliken var alla
mycket positiva till projektet – den demokratiska och utvecklande arbetsprocessen från planering till konkret arbete fram till utställning.
Projektet har en budget på 825 000 kr för projekttiden från hösten 2012 fram
till våren 2013. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 550
000 kr. Övriga medel är egen finansiering.
Projektets huvudaktiviteter

Bilda grupper med 10 svenska och 10 utlandsfödda ungdomar i gymnasieåldern som tillsammans med yrkesverksamma konstnärer genom konsten bearbeta och gestalta valda ämnen som fokuserar på delaktighet och att skapa
möten i positiv anda för att främja tolerans och mångfald.
Mål

Att vidareutveckla skolprojektet från 2006 med yrkesverksamma konstnärer
som jobbar tillsammans med skolungdomar i fem utvalda kommuner Boden,
Kiruna, Haparanda, Jokkmokk och Luleå. Slutmål är en utställning i Konsthallen i Luleå.
Förväntade resultat

Att genom det konstpedagogiska arbetet mellan elever och konstnärer hjälpa
eleverna att uttrycka känslor och tankar om hur det är att komma som nyanländ till ett nytt land, med nytt språk och annan kultur.
Verksamhet efter projektperioden

Utställningen i Konsthallen är slutmålet
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektbeskrivningen anger inte på vilket sätt man ska arbeta med jämställdhet i projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Ett intressant och lovvärt initiativ för att jobba med unga och förståelsen för
unga som kommer från ett annat land och en annan kultur till Norrbotten.
Men det här är ett projekt som borde kunna inrymmas i konsthallens ordina-

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
11
2012-08-29.DOC

rie verksamhet. Det är tveksamt om resultatet endast ska visas upp i Konsthallen, sedan projektet är klart. Borde ingå mycket mer interaktivitet av resultatet på de olika orterna.
Vad gäller utlysningens prioriteringskriterier:
Det finns en kombination mellan de tre områdena
Projektet bygger inte på ett regionalt samarbete utan mera lokalt arbete som
småningom sätts ihop till utställning i Luleå, ger inte kunskapsutbyte mellan
aktörer i olika organisationer, strukturer och branscher, inte heller ömsesidig
nytta och mervärde. Några nya regionala samarbeten och konstellationer är
svåra att se. Det kan möjligen förmedla ett lärande över hur man i övriga
kommuner kan kopiera arbetsmetoden.
I projektbeskrivningen finns ingen medfinansiering eller engagemang hos
kommunerna (möjligen i så fall berörd personal och lokaler) även om projektet går ut på att jobba i gymnasieskolorna i Luleå, Boden, Kiruna, Haparanda och Jokkmokk. Norrbottens läns landstings medfinansiering skulle
omfatta även Konsthallshyra och tekniker, teknik (115 000 kr) för utställningen vilket Konsthallen själva skulle kunna bistå med.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Ingela Ögren Weinmar, Pedagogisk ledare, Konsthallen i Luleå
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Projekt nr

5
Medfinansiering till
Verksamhetsförlagd integration
Dnr 1147-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
På Jokkmokk Camping Center ser man en möjlighet att utveckla en unik
camping genom en ökad attraktionskraft där barn och ungdomsaktiviteter
anordnas utöver den ordinarie verksamheten. Ungdomarna kommer att få ta
del av hela campingens verksamhet för att kunna belysa integrationen i ett
helhetsperspektiv. Hur ungdomarna kommer att få ta del av dessa aktiviteter
beror på ungdomarnas egna förutsättningar och färdigheter. I projektet vill
man förbereda ungdomarna för arbetslivet, detta kommer att utgöra en plattform att stå på i framtiden. En del av syftet med projektet är att kommunens
attraktionskraft ökar genom den enskilde ungdomens insats. Samtidigt
kommer projektet att belysa värdet av mötet med andra människor.
Samarbetspartners är i första hand asylboendet, integrationssamordningen,
Jokkmokks camping center och till viss del turistbyrån. Projektägaren anför
även att genom att Norrbottens läns landsting är med som projektfinansiär så
sker samverkan även regionalt.
Projektet har en budget på 660 000 kr för projekttiden 2012-06-01 till 201408-31. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 330 000 kr.
Jokkmokks kommun bidrar själv med 330 000 kr. Inga övriga medfinansiärer.
Projektets huvudaktiviteter

Ungdomarnas främsta ansvarsområde är att genomföra barn och ungdomsaktiviteter på campingområdet utifrån campinggästernas önskemål. Ungdomarna kommer att få vara med och påverka utformningen av ett aktivitetsrum för olika aktiviteter samt till viss del själva ansvara för utsmyckningen.
Rummet är avsett både för campingens gäster och kommer även att bemannas av projektets ungdomar. Detta ska verka för att bli den naturliga mötesplatsen. Ungdomarna kommer att följa med ordinarie personal inom städ,
fastighetsservice, gräsytesskötsel, i butiken samt arbetet i receptionen. Till
viss del kommer ungdomarna att få ta eget ansvar inom vissa av dessa områden.
För att göra Jokkmokk Camping Center mer attraktivt kan de ungdomar som
har intresse och fallenhet komma att få medverka till utsmyckning av utemiljön. Varje vardag kommer ungdomarna att få 3 timmar undervisning som
ska präglas av projektets nyckelbegrepp som är delaktighet, samhörighet,
kvalitet, service, bemötande, öppenhet, entreprenörskap och kostnadsmedvetenhet.
Mål

Att öka medvetenheten för de krav arbetslivet/samhället ställer på sina medborgare genom att skapa förståelse för de nyckelbegrepp som projektet byg-
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ger på. Detta i sin tur hoppas projektägaren kommer att ge de nyanlända
ungdomarna en helhetsbild där aktiviteterna innefattar en tydlig koppling
mellan att ”veta och göra”. Detta sker genom både praktik och teori där fokuseringen bygger på de tidigare nämnda 8 nyckelbegreppen.
Förväntade resultat

Att få ungdomarna att se och förstå helheten i kommunal verksamhet och att
känna sig mer förberedda för arbetslivet. Vill få ungdomar att förstå vikten
av affärsmässighet och hur de själva genom eget ansvar och hög grad av ansvarskänsla samt gott bemötande kan påverkan en kommuns attraktionskraft.
Verksamhet efter projektperioden

Verksamheten är i första hand riktat till att drivas under projekttidens sommarmånader.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektbeskrivningen innehåller inga uppgifter eller strategier för hur jämställdhetsintegrering skall bedrivas inom projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet adresserar en viktig fråga och tar sig an områdena unga och integration. Däremot finns en otydlighet vad gäller mångfald. Projektet beskriver
inte tydligt hur det bidrar till att Norrbottens attraktivitet höjs eller att nya
företag skapas, befintliga företag växer eller att nya tillfällen uppstår. Det
finns inga tydliga kopplingar till regionala strategier och heller inte till jämställdhetsperspektivet.
Det saknas en tydlig beskrivning hur lärandet och tillvaratagandet av resultatet i projektet ska gå till. Vidare så beskrivs det inte hur ett regionalt samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika organisationer skall byggas
upp.
Projektet finansierar en ordinarie verksamhet som till största del bedrivs under sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Jokkmokks kommun, Socialtjänsten, Ted Sandin, Socialchef

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
14
2012-08-29.DOC

Projekt nr

6
Medfinansiering till Den röda tråden –
från ord till handling
Dnr 1158-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Med bakgrund av att företagsamhet och entreprenörskap har lyfts fram både
i utbildningssystemet under den senaste 10-årsperioden och i det regionala
utvecklingsprogrammet för Norrbotten, samt att det anses vara en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och välstånd, vill man från Norrlands Entreprenörsgymnasium (ENP) hjälpa till att långsiktigt höja kompetensen, sprida
intresset och dela med sig av sina kunskaper inom entreprenörskapsområdet
till grundskolor och deras personal. Man vill likt den nya skollagen att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från
förskola till högskola.
Projektet har en budget på 412 000 kr för projekttiden 2012-09-01 till 201310-30. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 302 000 kr.
Norrlands Entreprenörsgymnasium bidrar själv med 110 000 kr. Övriga
medfinansiärer eller deltagande företag saknas.
Projektets huvudaktiviteter

Målgruppen är rektorer och lärare samt elever på grundskolenivå i årskurs 69. Föreläsningar och grupparbeten blir starten för grundskolornas egna processarbeten inom entreprenörskap och dess förhållningssätt. De unga kommer sedan via egna elevprojekt lära sig att arbeta självständigt, se helheter,
hålla tidsplaner, men också förstå vikten av synergi och samverkan med
andra. Den Röda Tråden är därför ett ”kom i gång projekt” för grundskolorna som på sikt ska skapa ökad tillväxt i länet.
Mål

Målet är att långsiktigt öka kompetensen inom och intresset för entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt på länets grundskolor. Meningen är
att man genom samarbete med skolpersonal ska utveckla skolverksamheten
till att göra unga elever till starka, självständiga individer med god självkännedom och inre mognad. Andra mål är att förbereda eleverna för individuellt
arbete, skapa långsiktiga nätverk och uppmuntra intresserade till högre studier efter gymnasiet genom samverkan med Luleå tekniska universitet.
Förväntade resultat

Projektet ska leda till större kunskap, intresse och ökade insikter runt ämnet
entreprenörskap. Minst fem skolor i lika många kommuner ska ha startat
eller påbörjat planering kring entreprenörskapsutbildning. Även konkreta
entreprenörskapsprojekt ska skapas, då man hoppas nå minst 300 unga länsbor samt skolpersonal. Förutom ökad anställningsbarhet för de unga, hoppas
man även att fler lärare i länet går entreprenörskurser via Luleå tekniska universitet.
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Verksamhet efter projektperioden

Projektet ska utvärderas i en rapport senast två månader efter projekttidens
slut samt att resultaten på respektive skola följs upp genom att de ger en kortare uppföljningsrapport till projektledaren efter ytterligare ett år.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Inget uttalat, förutom att projektet riktas till unga oavsett kön, samt att både
projektgruppen och projektets styrgrupp är jämnt fördelad.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet fyller en viktig funktion genom att förbättra tillväxtfrämjande förutsättningar och skapa möjligheter för unga människor runtom i länet att utveckla sina kreativa egenskaper, vilket på lång sikt kan bidra till dels ökad
konkurrens men framförallt starkare tillväxt. Då Norrbotten har goda förutsättningar för kommersialisering inom olika tillväxtområden, men ofta saknar initiativförmågan att ta till vara på möjligheterna, är det extra viktigt att
satsa på att få fram unga engagerade företagare med innovativa idéer.
Behovet hos grundskolorna av föreläsningar och utbildningar i entreprenörskap är dock inte kartlagt. Förutom ett konkret exempel på bristen av eget
företagande i Malmfälten, saknar projektansökan belägg för att det skulle
finnas ett efterfrågat behov av utbildning inom entreprenörskap. Då skolorna
eller kommunerna inte står med som samarbetspartners till projektet blir det
därför oklart huruvida projektet är väl förankrat bland de potentiella medverkande. Det är också otydligt på vilket sätt näringslivet kommer att integreras i projektet, och på vilket sätt man vill få skolpersonalen och företagsledarna i länet att samarbeta.
Ett annat problem med projektet är att det inte syftar till att verka för ökad
mångfald eller integration, något man hade kunnat väva in på ett bättre sätt.
Samtidigt präglas projektidén av en strävan för samhörighet, öppenhet och
tillgänglighet, där man hoppas på samarbete och bred geografisk spridning
bland grundskolor i hela länet. Även jämställdhetsaspekten är till viss del
inkluderad då projektet riktas till unga oavsett kön. Men en tydlig och genomarbetad beskrivning av hur projektet ska genomsyras av jämställdhet och
allas lika värde finns inte beskrivet i projektansökan.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

7
Medfinansiering till De olika gör oss
rika
Dnr 1160-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Vuxenutbildningen/Svenska För Invandrare i Luleå arbetar med en grupp
unga invandrare som består av både män och kvinnor mellan 18-23 år. Eleverna har många livserfarenheter och upplevelser att dela med sig av till
andra för att öka förståelsen och viljan att bygga broar mellan de olika kulturerna för att öka mångfalden. Både eleverna och lärarna upplever dock att
det är svårt för eleverna att komma in i det svenska samhället. Luleå kommun har en ambition om 10 000 nya medborgare och kommunens unga invandrare bör vara en del av dessa nya Luleåbor enligt projektbeskrivningen.
I dagsläget är invandrarungdomar en ganska isolerad grupp och det saknas
naturliga mötesplatser med andra unga svenska människor vilket begränsar
integrationen. Tanken med projektet är att tillsammans med ungdomsgruppen på SFI bygga broar mellan svenskfödda ungdomar och invandrarungdomar. Detta ska göras genom ett konst- och poesiprojekt.
Projektet är tänkt att äga rum mellan 1 juli 2012 – 31 december 2012. Projektets budget är 205 000 kr och detta är samma summa som man ansöker
om medfinansiering till hos landstinget.
Projektets huvudaktiviteter

Tillsammans med en lokal konstnär läser invandrarungdomarna poesi och
målar. Parallellt med detta är tanken att med hjälp av två etablerade författare arbeta med invandrarungdomarnas egna texter där målet är att författa
en bok som skildrar deras erfarenheter och tankar kring framtiden och integrationen i Luleå. Avslutningsvis hålls ett dialogcafé två gånger där lokala
politiska ungdomsförbund, Luleås kommunalråd, Norrbottens landstingsråd
samt lärarstuderande inom svenska/svenska som andraspråk och andra verksamheter med kontakt med andraspråksungdomar, bjuds in. Vid dessa två
tillfällen ska workshops hållas och de olika konstalstren och elevernas bok
presenteras. Projektet ska även kunna följas via en blogg.
Mål

Projektets mål är:
 Att bygga broar mellan invandrarungdomar och ungdomar med svensk
bakgrund genom att synliggöra de som är lika och de som är olika.
 Minska tankar om vi och dem och på så sätt minska de fördomar och förutfattade meningar som brist på upplysning ofta leder till.
Förväntade resultat

Minskad isolering och ökad integration i det svenska samhället.

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
17
2012-08-29.DOC

Verksamhet efter projektperioden

Projektbeskrivningen beskriver inte någon form av fortsatt verksamhet efter
projektperioden.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektbeskrivningen innehåller ingen strategi eller några uppgifter angående
hur jämställdhetsintegrering ska förekomma inom projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet De olika gör oss rika handlar om att skapa möjlighet till integration
genom användandet av konst och poesi vilket inspirerar unga invandrare att
hitta sätt att uttrycka sig och gestalta sina livserfarenheter. Inga andra finansiärer finns angivna under projektets genomförande. Projektet med dess inriktning sammanfaller med de övergripande områdena unga, mångfald och
integration. Tanken är att genom en utställning av invandrarungdomarnas
arbeten skapa broar mellan dem och svenska ungdomar samt minska fördomar och förutfattade meningar vilket är positivt. Projektet innebär ett arbete
med gränsöverskridande möten och integration vilket kan minska utanförskap.
Det finns ingen tydlig beskrivning av hur projektet ska genomsyras av jämställdhetsaspekten. Det finns en tydlig koppling mellan unga, mångfald och
integration men projektet saknar en klart beskriven jämställdhetsintegrering i
ansökan. Det framkommer inte heller några planer över hur projektet ska
tillvaratas efter att projekttiden löpt ut. Beskrivningar om hur lärandet och
tillvaratagandet av projektets resultat ska gå till och följas upp saknas.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Vuxenutbildningen Luleå, SFI – svenska för invandrare, ungdomsgruppen,
Rektorsgatan 36, 972 42 Luleå.
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Projekt nr

8
Medfinansiering till Ung, tjej och
osynlig
Dnr 1186-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Syftet med projektet är att bedriva verksamhet för unga kvinnor i samhället,
där alla har lika rätt till representativitet och inkludering med delaktighet och
demokratiska processer där kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, politisk
åskådning och religion inte påverkar.
Mål med projektet är att
 Fler unga kvinnor ska känna delaktighet i de beslut som fattas i kommunen
 Skapa en mötesplats för unga kvinnor med mångkulturell representation
 Stärka unga kvinnors självförtroende och bryta könsnormer
Genom ett samarbete mellan Bodens kommun, näringslivet, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Lärcentrum och skolan ska en grupp bestående av
unga kvinnor bildas, där syftet är att tillsammans genomföra aktiviteter som
bidrar till ökad förståelse för mångfaldens åsikter och kultur samt stimulera
ett ökat engagemang.
Bodens kommun ansöker om 626 000 kr från landstinget, som därmed utgör
ensam finansiär i projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Beredningen finner att syftet med projektet uppfyller de mesta av kriterierna
för utlysningen. En särskild prioritet i utlysningen har de projekt som har
medfinansiering från kommuner och särskilt de som har projektägarens
hemkommun som medfinansiär och engagerad i projektet. Beredningen konstaterar att det helt saknas medfinansiering. I ansökan står landstinget som
ensam finansiär trots att många andra parter är delaktiga i projektet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

9
Medfinansiering till Working Equitation
Dnr 1188-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Working Equitation är en ny gren inom Svenska Ridsportförbundet sedan ett
år tillbaka. Grenen består av tre delmoment – ett enklare dressyrprogram, ett
manövertest på en hinderbana och ett speedmoment. I en tävling rider ryttaren alla tre moment och resultaten av de tre momenten slås sedan ihop till ett
slutligt resultat. Grenen grundades i Sydeuropa av ridande boskapsskötare
och är idag stor ibland annat Portugal, Spanien, Mexico och Italien. I Sverige
är grenen fortfarande väldigt liten och i Norrbotten finns den inte alls som
tävlingsgren.
Projektet har en budget på 205 000 kr för projekttiden 2012-08-01 till 201308-01. Från landstinget ansöker Piteå ridklubb om total finansiering med 205
000 kr.
Syfte och mål

Syfte och mål med projektet är bland annat att etablera en ny ridsportgren,
locka fler killar att hålla på med ridsport, öppna för att alla ska kunna delta i
en tävlingsform utan att ha en dyr tävlingshäst samt skapa delaktighet och
samhörighet genom att ungdomarna får ordna med träningar och arrangera
tävlingar tillsammans.
Aktiviteter

Planerade aktiviteter i projektet är:
 Att under hösten 2012 ha rekryterat minst 8 ungdomar som deltar i projektet.
 Att under hösten 2012 bygga en WE-hinderbana för träning och tävling.
 Att under våren 2013 anordna en tävling i WE
 Att under våren 2013 anordna en clinic i WE
 Att ta emot andra intresserade klubbar som får prova på WE
 Att utbilda minst 5 av ridskolans hästar i WE
Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i att Norrbotten inför WE som tävlingsgren
inom ridsporten för att bland annat kunna rekrytera fler killar och göra ridningen mer accepterad även för killar
Verksamhet efter projektperioden

Ett försök ska göras med en fortsättning av WE både som tävlingsform och
som en del i den ordinarie ridskoleverksamheten. Den fortsatta verksamheten kommer att underlättas av att det finns utbildade hästar, tillverkade hinder
och ungdomar som kan vara förebilder för andra elever.
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Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet handlar om hur man kan, genom att skapa en ny tävlingsgren som
även attraherar killar, får en jämnare fördelning mellan tjejer och killar inom
ridsporten och därmed öka jämställdheten.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet syftar först och främst till att införa en ny tävlingsgren inom
ridsporten som också kan innebära att fler killar blir intresserade av ridning.
Inrättandet av den nya tävlingsgrenen skulle också kunna bidra till att de killar som i dagsläget rider stannar kvar inom ridsporten då de tidigare slutat på
grund av mobbning. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 11-20 år och
ur ett jämställdhetsperspektiv så är projektidén god för att få fler killar intresserade av hästar och ridning.
Det framgår dock inte av ansökan att det skulle förekomma något regionalt
samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika organisationer vilket
gör att projektet blir för lokalt.
Sammantaget har inte de prioritetshöjande kriterierna beaktats i ansökan.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Piteå RK – Ridsport, Eva-Lena Wikmander-Hedman, Grisbergsvägen 10,
941 66 Piteå
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Projekt nr

10
Medfinansiering till Projekt om
utanförskap
Dnr 1195-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Integrationssamordning Östra Norrbotten söker medfinansiering till Projekt
om utanförskap. För att skapa ett attraktivt län och öka tillväxten samt
minska utanförskapet vill man driva ett projekt som via föreningarna i regionen angriper utmaningarna från ett brett perspektiv. Man ser det som naturligt att föreningarna står för aktiviteter för att motverka utanförskap, skapa
mötesplatser och föra diskussioner kring attityder och värderingar.
Projektet har en budget på 1 663 296 kr för projekttiden 2012-10-01 till
2014-09-30. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 600 000
kr. Övriga medfinansiärer är Kalix kommun som projektägare, Övertorneå
kommun, Haparanda Stad samt Överkalix kommun som bidrar totalt med
1 063 296 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Via projektet ska föreningar i regionen gemensamt eller enskilt anordna aktiviteter med inriktning på mångfald, integration och unga för att motverka
utanförskap. Föreningarna ges möjlighet att delta på en föreläsning om attityder, värderingar och utanförskap i inledningsskedet av projektet. Föreningarna kan söka pengar till aktiviteter i olika former som främjar syftet. Pengarna får endast användas till grupper och inte individer.
Mål

Projektägaren beskriver mål som attitydförändring, öppnare klimat i samhället. Mångfald i föreningslivet, integration och möten mellan människor
samt ökad sammanhållning i regionen och länet.
Förväntade resultat

Att projektet bidrar till ett öppnare klimat i samhället och minskar utanförskapet i regionen. Att kommuninvånarna känner delaktighet och samhörighet
samt att mötena mellan människor bidrar till en attitydförändring gällande
kategoriseringen av människor som idag finns i samhället.
Verksamhet efter projektperioden

Man räknar med att attitydförändringarna och ett öppnare samhälle kommer
att finnas kvar efter projekttiden och bli en naturlig del av föreningslivets.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Alla är välkomna att medverka, ingen får nekas medverkan på grund av ålder, kön eller etnisk tillhörighet.
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Yttrande och förslag till beslut
Av den totala budgeten på 1 663 296 kr ska 1 063 296 kr gå till personalkostnader. Av de resterande 600 000 kr går endast 400 000 kr till föreningar
som kan ansöka om bidrag till aktiviteter. Norrbottens läns landsting kan inte
dela ut projektmedel som i sin tur delas ut som bidrag till tredje part.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Kalix Kommun, integrationssamordnare Maria Eliasson

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
23
2012-08-29.DOC

Projekt nr

11
Medfinansiering till Tid för ett ungt
generationsskifte
Dnr 1199-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Svensk arbetsmarknad lider av bristande matchning. Norrbotten står inför
stora utmaningar de närmaste åren och är beroende av att fler företag startas,
växer och utvecklas. Kunskap och erfarenhet kan vara avgörande för ett företags-/organisations överlevnad eller tillväxt. Genom att ta tillvara erfarna
människors livs- och yrkeskompetens genom mentorskap möjliggörs en integrerad, intensiv och hållbar kunskapsutveckling av unga från skola till arbetsmarknad.
Projektet vill skapa en tydlig integrering av unga på arbetsmarknaden i syfte
att bygga nätverk och arbetslivserfarenhet och stärka matchning med hjälp
av mentorskap.
Projektet har en budget på 1 000 000 kr för projekttiden 2012-08-01 till
2014-08-01. Från landstinget söker projektägaren Modern rekrytering & HR
total finansiering med 1 000 000 kr.
Syfte och mål

Projektet syftar till att koppla ihop värderingar, etik, moral mellan äldre yrkeserfarna mentorer och ungas förmågor samt att utveckla en hållbar arbetsmodell som vägleder och matchar mellan skola och yrkesliv. Målet är att
stärka matchning på arbetsmarknaden för unga och ta tillvara på så kallade
”best agers”, äldre individers potential för att stimulera rörlighet på arbetsmarknaden. Ge unga möjlighet till yrkeslivserfarenhet och vägledning för att
integreras in i samhället som självförsörjande individer.
Aktiviteter

Projektet omfattas av ett antal nyckelaktiviteter. Varje aktivitet ska vara tydligt definierad och avgränsad med ett uttalat resultatmål och vara anpassad
efter deltagarens individuella förutsättningar.
Genom aktiviteterna ska deltagaren få möjlighet att utveckla färdigheter för
att på olika sätt vägledas och integreras ur skolan till arbetslivet. Deltagaren
ska även få övning i att presentera sig för arbetsgivare med anställningsbehov samt kunskap om arbetsmarknadens system och regler. Utöver det ingår
kunskap om jämställdhet och mångfald med inslag av lokala, traditionella
och nationella likheter. En mentor ska erbjudas till deltagaren som ett komplement i deras fortsatta yrkes- och personliga utveckling.
Representanter från näringsliv, kommuner och samhälle ska hålla föreläsningar, ge relevant information och inspirera deltagarna. De ska också hjälpa
deltagarna att knäcka de osynliga koder som finns i samhället.
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Förväntade resultat

Efter att projektet avslutats ska det finnas en utvecklad och hållbar arbetsmodell som vägleder och matchar unga mellan skola och yrkesliv.
Verksamhet efter projektperioden

Någon beskrivning om fortsatt verksamhet efter projektperiodens slut har
inte angetts.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Generellt startas färre företag av kvinnor och alltför få kvinnor finns i ledande positioner i företag. Det finns forskning och studier som visar att etik
och värderingsfrågor attraherar företag (det finns ett stort intresse för dessa
frågor) vilket bland annat innefattar jämställdhet och mångfaldsfrågan. Under hela utbildningsprojektet kommer frågor om etik, moral, värderingar och
mångfald att finns med.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet vill skapa en tydlig integrering av unga på arbetsmarknaden i syfte
att bygga nätverk, ge möjlighet till arbetslivserfarenhet och att stärka matchningen mellan unga och näringslivet med hjälp av mentorer.
Projektidén är god men, som det också beskrivs i ansökan, så finns det redan
projekt, bland andra (Nya vägar till generationsväxling) med liknande arbetsmodeller och processer för att integrera unga i arbetslivet och samhället,
som landstinget finansierar.
Projektet innehåller inga tydliga beskrivningar om hur lärandet och tillvaratagandet av resultatet i projektet ska gå till. Man kan utläsa att projektet
främjar samverkan och att avsikten är att det ska leda till att nya relationer
etableras och som i förlängningen kan leda till långsiktig samverkan mellan
deltagarna.
Sammantaget har inte de prioritetshöjande kriterierna beaktats i ansökan.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Modern rekrytering & HR, Margareta Persdotter
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Projekt nr

12
Medfinansiering till Ökad mångfald och
integration i samhället
Dnr 1209-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Projektansökan gäller medel för att iordningsställa/upprusta klubblokal för
Kalix lokala kennelklubb. Projektägaren ansöker om 300 000 kr. Projektansökan har inga uppgifter om övriga medfinansiärer eller tidsrymd för projektets genomförande. Uppgifter om egen arbetsinsats för färdigställande
saknas även.
Projektets huvudaktiviteter

Iordningsställande av klubblokal, speciell matta för agility och lydnadsträning samt hundbad/hundtrim.
Mål

Att skapa en upprustad lokal för Kalix lokala kennelklubb.
Förväntade resultat

Bättre anpassad och upprustad lokal för kennelklubben.
Verksamhet efter projektperioden

Klubblokal med ny matta och eventuell kafeteria med försäljning.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektbeskrivningen innehåller inga uppgifter eller strategier för hur jämställdhetsintegrering skall bedrivas inom projektet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektbeskrivningen innehåller ingen tydlig beskrivning på hur unga, mångfald och integration skall fokuseras under genomförandet. Projektet beskriver heller inte tydligt hur det bidrar till att Norrbottens attraktivitet höjs eller
att nya företag skapas, befintliga företag växer eller att nya arbetstillfällen
uppstår.
Man redogör inte för hur man ska arbeta med gränsöverskridande möten och
integration, ge en ökad sammanhållning i länet, minska utanförskapet och
främja demokratin och samhällsengagemanget. Projektansökan beskriver
inte tydligt hur medverkande aktörer och samarbetspartner ska delta i projektets genomförande.
Projektet finansierar en ordinarie verksamhet och har ingen avgränsning i
fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektansökan innehålla ingen en
tydlig och genomarbetad beskrivning av hur projektet genomsyras av jämställdhetsaspekten och allas lika värde. Projektbeskrivningen förmedlar inte
tydligt ett lärande över hur man på fler ställen kan arbeta med unga, mångfald och integration.
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Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Kalix lokala kennelklubb, Marie Lindholm, Bäckvägen 25, 952 51 Kalix
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Projekt nr

13
Medfinansiering till Singing people
together
Dnr 1212-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Singing people together är en internationell körfestival som arrangeras en
vecka i oktober 2012 med stöd från Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Luleå stift, Arbetsstugestiftelsen, ARRA AB samt Jokkmokks, Arvidsjaurs, Övertorneå och Haparanda kommuner.
Festivalens syfte är att skapa ökad förståelse och kunskap för olika kulturer
och traditioner. Genom festivalen ges möjlighet till gränsöverskridande möten mellan unga och gästande körer.
Singing people together söker nu ytterligare 250 000 kr genom utlysningen
till Unga, mångfald och integration. Arrangörerna strävar efter att bredda
festivalen genom att
 Bygga interaktiva plattformar för dialog, reflektion och diskussion
 Varje grupp av besökande får under sin vistelse disponera filmkameror
och uppmanas att filma sina upplevelser och intryck.
 Elever från ett mediaprogram på gymnasiet följer besökarna och filmar
och dokumenterar vistelsen.

Yttrande och beslut.
I sin nya ansökan strävar Singing people together visserligen efter gränsöverskridande möten och integration men avser en begränsad tidsperiod. Resultatet blir därför tämligen begränsat. Ansökan uppfyller inte de uppställda
kriterierna för utlysningen för projekt för unga, mångfald och integration.
Projekt som har medfinansiering från kommuner och särskilt har projektägarens hemkommun som medfinansiär och engagerad i projektet prioriteras
särskilt i utlysningen. Projektet saknar finansiering från någon kommun.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

14
Medfinansiering till Nycklar till
integration och ett mångkulturellt
Norrbotten
Dnr 1214-12

Ärendebeskrivning
På grund av bristande möjligheter att etablera sig, väljer allt fler unga utlandsfödda att flytta från länet till storstadsregioner. Med bakgrund av detta
vill Unga Örnar i samarbete med ABF Norr vända trenden och hitta sätt att
integrera de utlandsfödda, göra Norrbotten mer mångkulturellt, och då också
en mer attraktiv plats att bo på. Man vill skapa mötesplatser runtom i länet
där kontakter ska upprättas och föreläsningar med aktiviteter för både ”nyanlända” och ”infödda” ska inrättas. Hur det ska ske och vad det innebär står
inte beskrivet i ansökan.
Projektet har en budget på 2 871 000 kr för projekttiden 2012-09-01 till
2014-12-31. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 650 000
kr. Övriga medfinansiärer är Bodens kommun, Kiruna kommun, Gällivare
kommun, Älvsbyns kommun, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Hyresgästföreningen, Bodenbo, Kirunabostäder, TOP bostäder och Älvsbyns
Fastigheter AB. Unga Örnar bidrar själv med 75 000 kr och ABF Norr med
116 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Det står i projektansökan att man vill skapa mötesplatser på respektive ort
där nyanlända ska kunna få information. Men vad för information man
kommer att tillhandahålla framgår inte. Det står också att forum för naturliga
möten kommer att skapas, men hur det ska gå till och vilken typ av forum
framgår heller inte i ansökan. Samma sak gäller föreläsningar, barn- och
ungdomsverksamheter, där innehåll och genomförande inte står beskrivet.
Vissa aktiviteter kommer att styras av deltagarnas intressen och behov.
Mål

Projektet har som mål att nå 80 % av de nyanlända på respektive ort, samt att
nå de flesta kommuninnevånarna i respektive ort. Hur man ska nå målet står
inte beskrivet. Definitionen av att nå nyanlända eller ortsbor, står heller inte
beskriven.
Förväntade resultat

I projektansökan står mål skrivna i punktform som man hoppas ska ha uppnått efter projekttiden.
 Att öka Norrbottens attraktionskraft.
 Att minska fördomarna om utlandsfödda på projektorterna.
 Att öka medvetenheten bland infödda ortsbor om att utlandsfödda är en
resurs i det Norrbottniska samhället.
 Att underlätta utlandsföddas etablering på projektorterna.
 Att öka trivseln och samhörigheten på projektorterna.
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 Att ha skapat en organisation/struktur på projektorterna som kvarstår efter projektets avslut.
Verksamhet efter projektperioden

När projektet har avslutats kommer en kvalitativ- och kvantitativ utvärdering
att göras. Dagböcker som ska ha förts av projektledare och personal över
genomförda aktiviteter kommer att genomgå en avslutande analys. Intervjuer
kommer också att göras med deltagarna i projektet. Den kvantitativa utvärderingen består av en sammanställning av hur många utlandsfödda respektive ortsbor projektledarna har träffat under projekttiden. Vad som ska ske
efter utvärderingen är klar framgår inte i projektansökan.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Inget uttalat i projektbeskrivningen.

Yttrande och förslag till beslut
Projektansökan saknar utförliga uppgifter om hur man ska gå till väga och
vad man vill genomföra. Projektet fokuserar uppenbarligen på området unga,
mångfald och integration, men vad som egentligen genomsyrar projektet
eller hur man ska kunna uppnå sitt syfte framgår inte. Att skapa mötesplatser
för naturliga möten mellan olika grupper av unga människor är ett motiv
som passar väldigt väl in i utlysningen. Men det finns inga detaljer om hur
det ska gå till eller på vilket sätt de medverkande ska delta i projektets genomförande. Projektansökan lider i sin helhet av stor brist på tydlighet och
genomarbetad beskrivning av hur projektet ska gå till.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

15
Medfinansiering till Unga i Centrum
Dnr 1216-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Haparanda kommun söker tillsammans med Arbetsförmedlingen projektfinansiering till ”Unga i Centrum” för att öka ungdomars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden samt ge kunskap till egen försörjning.
Haparanda kommun har en växande ungdomsarbetslöshet samtidigt som en
större andel väljer att stanna kvar i kommunen. 2012 var 244 ungdomar (1825 år) inskrivna hos arbetsförmedlingen. Ungdomar umgås inte över gruppgränserna vilket drabbar flyktingungdomar särskilt hårt och fördomarna mot
varandra ökar. Kommunen vill lösa arbetslösheten och skapa integration i
samhället mellan grupperna och mellan ungdomar och vuxna. Ansvaret
kommer därför att flyttas från tillväxtenheten till IFO, Individ- och familjeomsorgen.
Projektet har en budget på 750 000 kr för projekttiden 2012-09-01 till 201408-31. Från landstinget söker man medfinansiering om totalt 350 000 kr.
Projektägaren Haparanda kommun bidrar själv med 400 000 kr. Inga övriga
medfinansiärer.
Projektets huvudaktiviteter

En projektledare anställs på 75 % under två år till en beräknad projektkostnad om 750 000 kr. Ungdomarna ska tillsammans med projektledaren utforma innehållet och de aktiviteter som ska genomföras i projektet. Genom
aktiviteterna ska de upptäcka nya intresseområden som på sikt leder till arbete eller utbildning. Finansiering av projektaktiviteter är inte klara. Eventuell finansiär Haparanda kommun och/eller genom Leader-programmet.
Samordning av resurser från skolan, kommunen, arbetsförmedlingen, psykologer, arbetsgivare, folkbildning kommer att finnas på plats.
Mål

Syfte är att öka ungdomars möjligheter till arbete och kunskap till egen försörjning, motverka och förebygga utanförskap och isolering, öka integrationen bland ungdomar av olika ursprung, stötta ungdomar för utanförskap
samt öka målgruppens självkänsla. Målsättning är att aktivera ungdomarna
till arbetsliv och utbildning, att ungdomar lär sig att leva och verka tillsammans, att utgå från ungdomars intressen för samarbete över gruppgränser och
mellan myndigheter, dra nytta av alla tillgängliga resurser, att utveckla samarbetet med övriga kommuner i Norrbotten. Målgrupp är ungdomar 18-25 år
utan arbete, utbildning, praktik eller sysselsättning samt ungdomar från utomeuropeiska länder.
Förväntade resultat

Att 75 % av målgruppen hittar aktiviteter som arbete, praktik eller studier.
Att deltagarna får ökat självförtroende och nya kontakter/nätverk. God folkhälsa där ohälsotalet och utanförskapet ska minska. De grupper som är längst

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
31
2012-08-29.DOC

ifrån arbetsmarknaden nås vi störst effekt. Ökar toleranser mellan olika
grupper.
Verksamhet efter projektperioden

Spridning av erfarenheter till alla kommuner i Norrbotten, främst genom
Kraftsamlingsevenemangen, samt genom workshops, evenemang och seminarier i närområdet Östra Norrbotten och Torneå. Myndigheterna fortsätter
att samverka och bilda nätverk mellan varandra.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet vänder sig till alla – kvinna/man, svensk/invandrare, ung/gammal.
I styr- och arbetsgruppen strävar man efter jämn könsfördelning samt att alla
grupper ska vara representerade.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet bygger på att unga själva ska utforma innehållet och aktiviteter
som ska genomföras i projektet vilket ska leda till att 75 % av ungdomar går
ut i sysselsättning (jobb, utbildning eller praktik). Myndigheterna ska få kunskap om ungas situation samt lära sig samverka och bilda nätverk mellan
varandra.
Projektsumman 700 000 kr täcker en projektledare på 75 % tjänst under två
år. Arbetsförmedlingen går inte in med egna medel och de tilltänkta samarbetspartners är inte helt klara och går inte in med medel till projektet. Det
saknas även samarbete med föreningslivet. I budgeten finns inga medel avsatta för aktiviteter. I beskrivningen saknas hur målgruppen ungdomar utan
arbete, utbildning och praktik integreras med andra ungdomar med arbete
och sysselsättning. Projektet bör ta vara på goda exempel från liknande arbeten i Norrbotten. Kraftsamlingsprocessen pågår tom 2015 så därför bör
spridning av erfarenheterna byggas på befintliga verksamheter ute i länets
kommuner. Projektet strävar efter jämställdhet men det saknas unga och
mångfald både i styr- och arbetsgrupp. Unga är dock med i en referensgrupp.
Att myndigheterna ska lära sig samverka för målgruppen unga bör redan
vara integrerad i befintlig verksamhet.
Projektet fokuserar på områdena unga, mångfald och integration i kombination. Det genomsyrar tillgänglighet och delaktighet mellan olika myndigheter som jobbar tillsammans. Projektet arbetar med gränsöverskridande möten
mellan unga och myndigheter och bygger på ett efterfrågat behov hos kommun och Arbetsförmedling.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Haparanda Stad, Tillväxtenheten Petri Suopanki, Storgatan 85, Gula huset,
953 85 Haparanda
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Projekt nr

16
Medfinansiering till SIGNAL – ett
norrländskt mångfaldsexperiment
Dnr 1219-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
UpSweden och Acusticum har en önskan om att tillsammans med olika samhällsaktörer utveckla och sjösätta ett enkelt koncept som tar sikte på mångfald, integration och ungas engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen. Det är viktiga och aktuella samhällsfrågor som liksom flyglarmet behöver testas och signaleras till oss medborgare, gärna på ett praktiskt och
konkret sätt. Detta är bakgrunden till projektet Signal som ansöker om stöd
till från de regional utvecklingsmedel som landstinget avsatt för arbete med
unga, mångfald och integration.
Projektet bygger på ett fungerande samarbete mellan UpSweden och Acusticum. UpSweden är en verksamhet som stöttar unga musiker och som har
upparbetade nätverk inom det fria musiklivet i Norrbotten. Acusticum är en
etablerad utvecklingsnod för kulturella och kreativa näringar med erfarenhet
av olika typer av utvecklingsprojekt och samarbetspartners inom kultur,
forskning & utbildning och företag.
Projektet formar ett samverkanskoncept där konst-/musikformer från olika
grupper/kulturer kan blandas och tillgängliggöras som konserter, seminarier,
workshops och andra arrangemangsformer. I samspel med det fria musiklivet (musikgrupper, föreningar, artister, låtskrivare) säkerställer projektet för
att konceptet tillämpas och att mångfald, integration och ungas engagemang
regelbundet synliggörs, signaleras och diskuteras i Norrbotten. Förutom den
grundnivå som garanteras av projektets resurser, så kommer projektet även
att utmana andra offentliga, privata och ideella verksamheter, inom och utanför länet, till att våga utforska och genomföra egna "Signal-arrangemang"
vilket förstärker signalen och ökar antalet människor och grupper som engageras i satsningen.
Den totala projektbudgeten är 520 000 kr, för projekttiden 18-19 månader.
Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 360 000 kr. UpSweden och Acusticum bidrar själv med 160 000 kr i medfinansiering. Kostnaden ligger främst i projektledning och kostnader i samband med arrangemang och andra dialogskapande aktiviteter.
Projektets huvudaktiviteter

Att sätta ihop en produkt som turnerar runt i Sverige med tyngd på Norrbotten. För att få samverkan med så många aktörer/samhällsgrupper som möjligt så tänker vi att en stor del av platser att besöka och bjuda på denna upplevelse kan vara grundskolor, gymnasieskolor, kulturskolor, kyrkan, samlingsplatser för företagare (företagsluncher, företagsfrukost), Kulturhus, mm.
Exempel: En lunchkonsert som bjuder på musik ca: 30-40 min (kan vara
längre), där man visar upp unga musiker som samverkar tillsammans oavsett
kön, ålder, nationellbakgrund. Här integrerar vi unga musiker från till exem-

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
33
2012-08-29.DOC

pel UpSweden, Norrbottensmusiken samt andra organisationer som jobbar
med människor med olika ursprung. Här får musiker chans att träffa nya
samhällsgrupper och visa upp sin egen musik men även musicera/kommunicera tillsammans med andra som man annars kanske inte hade
gjort i vanliga vardagen. Publiken kommer att få en mycket varierande kulturupplevelse som sätter igång tankar/reflektioner, diskussioner om mångfald, integration och ungas engagemang i samhället.
Uppstarts fas 3-4 månader; initiering av projektet, bemanning, projektplanering, konceptutveckling, engagera deltagare, kontakta möjliga samarbetspartners, planera genomförandeaktiviteter i länet
12 månaders genomförandefas; dokumentation, konceptleverans, löpande
planering av genomförandeaktiviteter, kontakter med samarbetspartners,
spridningsaktiviteter, kommunikation, dialog, debatt, hitta möjliga mottagare
efter avslutat projekt.
3 månaders avslutandefas; dokumentation, utvärdering, överlämnande till
mottagare, kommunicera resultat, projektavslut
Syfte och mål

Projektet Signal syftar till att samspela med etablerade nätverk inom det fria
musiklivet, såväl som samarbeten mellan större etablerade aktörer inom kultur- och musikområdet. Och använda kultur och musik som verktyg för att
öka medvetenheten och nyfikenheten för praktisk integration, mångfald och
ungas engagemang i samhällsutvecklingen i norra Sverige.
Genom ett musikaliskt samverkanskoncept vill projektet på ett konkret sätt
bidra till ett än mer attraktivt Norrbotten där kultur, mångfald, integration
och ungas engagemang inte bara är säljpropaganda utan en naturlig del av
vårt samhälle.
Övergripande mål:
 I samverkan med aktörer inom det fria musiklivet utveckla ett samverkanskoncept som med kultur och musik som verktyg signalerar och praktiserar mångfald, integration och ungas engagemang i samhället.
 Säkerställa att samverkanskonceptet regelbundet tillämpas i länet under
en 12-månaders period.
 Utmana och inspirera andra människor, verksamheter och aktörer till att
testa, vidareutveckla och sprida samverkanskonceptet inom sina verksamheter och nätverk.
Förväntade resultat

 Att 100 företagare/beslutsfattare har ökad förståelse för den tillväxtpotential som frigörs genom en ökad mångfald och ett ökat engagemang av
unga.
 Att 1000 ungdomar via arrangemang och dialog genom ett ökat självförtroende och stärkt självkänsla och vågar ta för sig och satsa på nya typer
av yrken.
 Att nå minst 1000 personer via arrangemang och dialog
 Att nå minst 30 samarbetspartners som testar mer än 10 koncept och når
minst 500 människor via arrangemang och dialoger.
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 Att 10 företagare/beslutsfattare inspireras att nyanställa.
 Att 10 personer får nya jobb som följd av kontakter via projektet
 Att 100 personer tar initiativ till ny satsning/utveckling i sitt liv
 Att 3000 fler personer i Norrbotten pratar mångfald, tolerans och jämställdhet.
Verksamhet efter projektperioden

Efter avslutat projekt kommer samverkanskonceptet att förvaltas av Acusticum och UpSweden. Ambitionen är att denna typ av arrangemang skall
ingå som en naturlig del i UpSwedens och Acusticums utvecklingsarbete,
och kunna användas i såväl projekt som i enstaka arrangemang och event.
Dokumentation av arbetet kommer att göras tillgänglig på såväl Acusticums
som UpSwedens webbplatser och erfarenheter från projektet kommer att delas med deltagande aktörer, finansiärer och andra intresserade i seminarieform.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet kommer att bidra till att öka antalet samtal om tolerans, mångfald,
jämställdhet i Norrbotten. Projektets målsättning är att 3000 fler personer i
Norrbotten pratar mångfald, tolerans och jämställdhet.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet med dess inriktning sammanfaller väl inom kriterierna för utlysningen och med de övergripande områdena unga, mångfald och integration.
Det finns dock ingen tydlig beskrivning av hur projektet ska genomsyras av
jämställdhetsaspekten. Projektet beskriver inte tillräckligt hur attraktiviteten
höjs eller nya företag skapas, befintliga företag växer eller nya arbetstillfällen uppstår. Det beskrivs inte tillräckligt tydligt på vilket sätt medverkande aktörer och samarbetspartners ska delta i projektets genomförande.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

UpSweden, Mattias Edfast, Bivägen 6, 941 38 Piteå
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Projekt nr

17
Medfinansiering till Vittangi Utveckling
ekonomisk förening arbetar
Dnr 1226-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Syftet primärt är att under 2012–2013 kunna ge ungdomar med missbruksproblem en vettig sysselsättning och de som ej fullgjort gymnasieutbildning
möjlighet till en kombination av sysselsättning och utbildning efter behov.
Syftet är också att ge invandrare möjlighet till att kombinera utbildning i det
svenska språket och samtidigt en möjlighet till försörjning. Föreningen vill
tillvarata den kompetens som finns på orten oavsett kön, ursprung och ålder.
Verksamhetens innehåll blir att bygga fågeltorn, skapa strandpromenader
efter älven och sjön, anlägga rastplatser och röja upp infarterna till byn från
sly. Projektet är riktat mot ungdomar under 25 år.
Projektet har en budget på 3 637 940 kr för perioden 2012-10-01 – 2014-0831. Man söker 976 185 kr från landstinget. Övrig tänkt medfinansiär är Arbetsförmedlingen med 2 361 755 kr samt egen insats på 300 000 kr.
Förväntade resultat och Verksamhet efter projektperioden

Verksamheten ska fortsätta via den ekonomiska föreningen.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets målgrupp är ungdomar. Emellertid kan inte projektet sägas bidra
till Norrbottens attraktivitet generellt höjs eller att nya företag skapas. Lokalt
skapas förutsättningar för fem stycken ungdomar som kan projektanställas
med ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen under projekttiden.
Projektet bygger heller inte på något regionalt samarbete och kunskapsutbyte
mellan aktörer i olika organisationer, strukturer och branscher som därigenom förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Kiruna kommun finns inte med som tänkt medfinansiär.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

18
Medfinansiering till Nytänk - ungas sätt
och rätt att tänka nytt
Dnr 1227-12

Ärendebeskrivning
Bidra Ideell förening i Vuollerim, söker medfinansiering för projektet
”Nytänk - Ungas sätt och rätt att tänka nytt”, med syfte att integrera ungdomsgrupper som redan finns i Norrbotten, skapa nya ungdomsgrupper, utveckla ungdomarnas nätverk och göra det mer meningsfullt att bo i Norrbotten, samt inspirera ungdomar till att agera för att hitta/skapa försörjning.
Väcka ungdomars engagemang och sedan ge en möjlighet för detta att ta
vägen någonstans.
Projektet har en budget på 1 709 000 kr, projektet planeras löpa under 18
månader med start i augusti 2012 och avslut den 30 juni 2014 (förutsatt projektstart i utsatt tid). Från landstinget söker man medfinansiering med totalt
800 000 kr. Övriga medfinansiärer är Vision Polaris - Leader Polaris med
45 000 kr och deltagande ungdomars egen tid med 864 000 kr. Dessutom
planeras att söka projektmedel via Ungdomsstyrelsen.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet utgår från byn Vuollerim i Jokkmokks kommun, där ungdomar på
orten bjuds in för att träffas och prata om hur de unga upplever att bo i byn
och i Norrbotten, om vad de tycker är bra, om vad de tycker saknas och vad
man kan göra för att ändra på det. Träffarna har olika teman där man stegvis
pratar om förändringsprocessen. Först hur livssituationen för de unga ser ut
och vad de skulle vilja ändra på, för att senare prata om vad som engagerar,
vägar för att hitta försörjning för att kunna bo kvar - om det är vad som önskas, på vilket sätt ungdomarna skulle vilja synliggöra och marknadsföra länet, etc.
Parallellt bjuds andra ungdomsgrupper i länet in till samarbete och några
orter där ungdomsgrupper skulle vilja starta upp besöks för erfarenhetsutbyten och inspiration.
Gemensamt läggs i projektet upp planering för inspirationsträffar med olika
exempel på vad andra har gjort för att förändra i liknande situationer och
någon/några som berättar om sina erfarenheter bjuds in. Därefter börjar respektive grupp titta på vad man själva kan göra för att förändra och utveckla,
vilka möjliga vägar som finns, och en träff där man pratar om hur man kan
finansiera förändringarna.
Tillsammans med det egna arbetet "hemma i byn" anordnas större träffar
eller seminarier med andra ungdomsgrupper och även genom andra ungdomsprojekt i länet. Dessa seminarier syftar till att ge unga en arena att mötas på, utbyta idéer, knyta kontakter och också samverka och arbeta tillsammans. Även dessa seminarier skulle kunna ha olika fokusområden. Genom
projektledaren finns kontakter till ett genus· och jämställdhetsprojektet som
riktar sig till unga och diskuterar jämställdhet och könsnormer ur de ungas
perspektiv. Ett alternativ är att bjuda in detta projekt att föreläsa, för att sedan kunna diskutera med ungdomarna.
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Syfte och mål

Projektet syftar till att integrera ungdomsgrupper som redan finns i Norrbotten, skapa nya ungdomsgrupper, utveckla ungdomarnas nätverk och göra det
mer meningsfullt att bo i Norrbotten, samt inspirera ungdomar till att agera
för att hitta/skapa försörjning. Väcka ungdomars engagemang och sedan ge
en möjlighet för detta att ta vägen någonstans.
 Att engagera minst tre nya ungdomsgrupper i länet, varav en i Vuollerim
 Att integrera ungdomsgrupper som annars inte fått möjlighet att utbyta
erfarenheter och idéer.
 Att bjuda in ytterligare minst tre befintliga och livskraftiga ungdomsgrupper i länet till samverkan.
 Att bidra till minst en konkret aktivitet bland var och en av dessa sex lokala ungdomsgrupper, t.ex. lokal turné med ungdomsmusikal
 Att medverkande ungdomsgrupper gemensamt synliggör livskvaliteten i
att bo och verka i Norrbotten via webb, nyhetsbrev och annan media,
samt vid regionala kraftsamlingar.
 Att söka upp och hitta ungdomsgrupper i Europa, t.ex. Norge, Österrike
och Spanien i syfte att upprätta erfarenhetsutbyten med dessa.
Förväntade resultat

 Att minst tre nya ungdomsgrupper i länet startats upp,
 att ungdomsgrupper i länet integrerats och börjat samverka,
 att minst en konkret aktivitet bland var och en av medverkande ungdomsgrupper genomförts,
 att livskvaliteten i att bo och verka i Norrbotten synliggjorts via webb,
nyhets brev, annan media,
 att ungdomsgrupper i Europa kontaktats med syfte att upprätta erfarenhetsutbyten med dessa.
Verksamhet efter projektperioden

Under projektet kommer ett sätt att långsiktigt ta tillvara dess mål och syften
att säkerställas.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Genom projektledaren finns kontakter till ett genus och jämställdhetsprojekt
som riktar sig till unga och diskuterar jämställdhet och könsnormer ur de
ungas perspektiv. Ett alternativ är att bjuda in detta projekt att föreläsa, för
att sedan kunna diskutera med ungdomarna.
Projektet inbjuder unga kvinnor och män och kommer delvis att ta upp frågor som: Varför människor är som de är, och gör som de gör. Något som det
inte allt för ofta pratas om i det vardagliga rummet. Framförallt inte med
unga människor. Varför är det okej att kalla någon som trillat på gympan för
bög? Varför "ska" tjejer plugga, men inte killar? Hur kan en viss klädsel legitimera en våldtäkt? Vad är det som gör att det överhuvudtaget finns hyfsat
tydliga riktlinjer över hur man "ska" vara som kille respektive tjej?
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Yttrande och förslag till beslut
Projektet adresserar och tar sig an unga och är öppet för alla oberoende bakgrund. Projektet svarar dock inte mot alla för utlysningen uppsatta kriterierna. Det är otydligt hur projektet ska samverka med andra projekt och samverkanspartners som nämns i projektansökan. En stor del av budgeten, går
till projektledare, administration och lokaler i projektet, det framgår inte tillräckligt tydligt på vilket sätt deltagare ska medverka i projektet. Det är inte
tydligt hur projektet verkar för att skapa förbättrade förutsättningar för ökad
tillväxt. Dessutom saknas en beskrivning av hur lärandet och tillvaratagandet
av resultatet i projektet ska tillvaratas. Det framgår inte tydligt hur projektet
tillvaratar jämställdhetsaspekten och allas lika värde.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Bidra Ideell förening, Sofie Skalstad, Murjeksvägen 18, 960 30 Vuollerim
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Projekt nr

19
Medfinansiering till föreställningen My
Life
Dnr 1239-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Den nationella organisationen Globträdet ansöker om finansiering till en
norrbottensturné med föreställningen My Life. Föreställningen handlar om
barnens vardag i slummen och på gatan intill den stora sophögen i Dandora,
Kenya, där barn arresteras och utsätts för kränkningar. Föreställningen spelas
på engelska utan översättning, men har en introduktion på svenska. Den tar
ca 50 minuter och sedan avsätts 10 minuter för samtal och frågor. Globteatern/globträdet ansvarar för turnén och har också varit ledare i manusarbetet, regi och scenografi. Om landstinget i Norrbotten kan ge arrangörsbidrag till turnén och subventionera föreställningskostnaden finns intresse att
My Life kommer till 10 kommuner i Norrbotten, vilka alla har uttryckt ett
intresse av att föreställningen genomförs i kommunerna.
Föreställningarna bygger på barnens och ungdomarnas egna livserfarenheter.
Föreställningarna väcker samtal om FNs konvention om Barnets Rättigheter.
Det är särskilt artikel 2: om barns lika värde, 3: om barnets bästa, 6: om
barns rätt till liv och utveckling och 12: om barns rätt att säga sin mening
och att vuxna skall lyssna på barn.
Projektets huvudaktiviteter

Föreställning.
Mål

Ej beskrivet i ansökan.
Förväntade resultat

15 dagar med 2-3 föreställningar per dag.
Verksamhet efter projektperioden

Ej beskrivet i ansökan.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Ej beskrivet i ansökan.

Yttrande och förslag till beslut
Globträdet söker arrangemangsstöd för föreställningen My Life, och inryms
således inte inom ramarna för denna utlysning. Även Division Kultur och
utbildning handlägger ansökan.
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Globträdet – Globetree, Kajsa Dahlström, Box 2048, 103 11 Stockholm
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Projekt nr

20
Medfinansiering till Här är jag
Dnr 1240-12

Ärendebeskrivning
Projektet Här är jag syftar till att lyfta fram och synliggöra unga tjejer och
kvinnor i kommunerna. Projektet riktar särskilt fokus på tjejer med invandrarbakgrund eller tjejer/kvinnor som tillhör någon form av minoritet (kulturellt, sexuellt, internationellt) och som lever och är verksamma i Pite-Älvdal.
Likt Rättviseförmedlingens verksamhet kommer kunskaper och kontakter,
med fokus på integration och mångfald, att spridas. Genom djupintervjuer,
dokumentering och en multimediautställning vill projektet på ett ungt, internationellt, interaktivt och modernt sätt lyfta fram ansikten och människor
som annars inte kommer fram och som vi annars inte ser. För deltagarna ska
projektet vara en hjälp att inventera sina tillgångar och resurser, se sina unika
möjligheter och vidareutbilda sig. En känsla av att platsen/min kommun gör
något för mig och att jag gör något för platsen ska skapas.
Projektet har en budget på 1 100 000 kr för projekttiden 2013-01-01 till
2013-12-31. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 600 000
kr. Övriga medfinansiärer är Sparbanken Nord Framtidsbanken (50 000100 000 kr), Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun och
Älvsbyns kommun 50 000 kr vardera. Projektägaren Li Skarin AB bidrar
själv med cirka 200 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

 Att skapa en resursbank, ett nätverk.
 Att stärka och utbilda deltagarna i projektet
 Att genomföra en multimediautställning under rubriken ”Här är jag” som
turnérar i regionen och i länet
Mål

Målet är att visualisera vilka resurser unga kvinnor i regionen besitter. Projektet kommer att lyfta fram och synliggöra unga tjejer och kvinnor i kommunerna, med särskilt fokus på tjejer med invandrarbakgrund eller tjejer/kvinnor som tillhör någon form av minoritet och som lever och är verksamma i Pite Älvdal.
Att synliggöra att det finns stora resurser bland unga kvinnor och att organisationer och företag kommer att uppmärksamma dessa resurser.
Att visa att personer med utländsk bakgrund, eller invandrare, nyinflyttade
övriga minoriteter brinner för vår landsända och vill vara med och utveckla
den.
Skapa stolthet och bräcka fördomar och mota okunskap.
Förväntade resultat

Att minst ett 50-tal deltagare i en yttre krets deltar och minst ett 15-tal i en
mer omfattande process. Att nätverket som skapas kommer att nyttjas av
utomstående parter. Att utställningen får många besökare och ett bra genomslag och medial uppmärksamhet. Projektet kommer även att räkna vilka
”match-making-tillfällen” som projektet bidragit till och huruvida deltagarna
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i projektet valt att stanna kvar, fått jobb eller vidareutbildar sig i länet. Utställningen och den inventerade kunskapen kommer att öka toleransen och
på sikt förhoppningsvis även jämställdheten.
Verksamhet efter projektperioden

Inventeringen av deltagarna och nätverket kommer att leva vidare och ständigt utvidgas. Den turnérande kreativa utställningen kan spridas regionalt
och nationellt. Projektdeltagare kan vara resurser, föreläsare samt bra exempel inom Kraftsamlingsprojektet. Tanken är att deltagarna också ska lära sig
att själva göra enstaka radioinslag med vinkeln ”Min plats på jorden” som
förhoppningsvis kan sändas i radioprogrammet P3 Planet.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Jämställdhetsaspekten beskrivs inte i projektansökan.

Yttrande och förslag till beslut
Ett intressant projekt som stämmer väl in i intentionerna med utlysningen.
De tre områdena unga, mångfald och integration är väl representerade samtidigt som det är ett projekt som pekar på och utforskar Norrbottens attraktivitet. Några brister är dock att budgeten är relativt omfattande och inte specificerad. Förarbetet är inte tydligt i kommunernas medfinansiering och engagemang utan mera en önskan om att de ska vara medfinansiärer. Då projektet
endast riktar sig till unga tjejer, bör en utförligare beskrivning göras av jämställdhetsaspekten och jämställdhetsintegreringen i projektet.
Sammantaget bedöms projektet inte nå upp riktigt i konkurrens med andra
projekt i utlysningen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Li Skarin, Li Skarin AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå
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Projekt nr

21
Medfinansiering till INTE - Integration
för unga
Dnr 1242-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Arjeplogs kommun är en liten kommun med stort internationell prägel,
mycket tack vare den stora biltestverksamhet som förekommer vintertid men
även tack vare att kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn samt
det unika teknikprogrammet bilsystemteknik som lockar ungdomar från hela
landet. Kommunen är även förvaltningskommun för de samiska språken och
kulturen. Mångfalden i samhället ska lyftas fram bland annat genom den internationella veckan som ska genomföras i mars 2013.
Att ge ungdomar möjligheterna att nyttja ortens alla mötesplatser såsom cafeterior, naturmiljöer och andra öppna mötesplatser. Detta ses bidra till
trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i vilka de kan känna
sig delaktiga och utveckla sin egen kreativitet och skapa sina egna aktiviteter. Ungdomarna i Arjeplog ska få möjlighet till att skapa olika mötesplatser
och aktiviteter. Dessa mötesplatser skapar en förståelse för varandras ursprung, förutsättningar och ungdomarna kan på så sätt integreras i det moderna samhället vi lever i. Kulturen förenar.
Projektet har 15 samverkanspartners som ställer upp med tid i projektet i
form av information, lokaler och aktiviteter. Fjällkraft, Argentis, Kommunen, Skolsköterska/distriktssköterska, Skolan, Sociala, Polisen, Företagarna,
Flyktingboendet Pangea, Elevhemmet Stugan, Arjeplogs Biografförening,
Studieförbunden, Arjeplogs Församling, Pingstförsamlingen, Föreningar.
Projektet har en budget på 415 000 kr för projekttiden hösten 2012 till hösten
2015. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 328 000 kr.
Övriga medfinansiärer är UPP (Ungdomars projektpengar) i Arjeplogs
kommun som bidrar med 72 000. Kommunen lägger även in lite pengar i
form av egenavgift och inträde på 5 000 respektive 10 000 kr. En total
summa på 87 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Ungdomarna kommer att genomföra olika föreläsningar, teatrar med workshop och en resa till Boda Borg där man måste arbeta i grupp för att lösa olika
svårigheter.
Det kommer att anordnas regelbundna träffar och mötesplatser med kreativa
aktiviteter som ex målning, berättande, slöjd och hantverk. Likväl finns det
andra gränsöverskridande aktiviteter där ungdomarna skapar en gemensam
plattform att mötas på såsom musik, dans och filmintresse. Alla dessa intressen ska ske i samarbete med olika aktörer och är inte beskrivet närmare.
Unga för Unga är en ungdomsgrupp som vill samarbeta med äldre ungdomar. De har därför bildat en grupp INTE-gruppen (integrering) som består
av representanter från högstadiet, gymnasiet, Pangea (ensamkommande flyktingbarns boende) och övriga ungdomar i samhället. Gruppen träffas regel-
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bundet minst 2ggr/månad och har tagit del av utlysningen vilket lett till det
sökta projektet.
På neutralare mark söker man sig till bland andra landstinget för prevention
samt studiebesök. Deltagande i företagsträffar för ett första steg till ett eventuellt sommarjobb samt studiebesök på andra orter.
Mål

Att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar så att det
känner sig delaktiga och kan utveckla sin kreativitet och därmed skapa sina
egna aktiviteter. Mötesplatserna bäddar för att skapa förståelse för varandras
ursprung och förutsättningar och ungdomarna kan på så sätt naturligt integreras i det moderna samhället vi lever i.
Förväntade resultat

Fördomar kan förminskas genom kreativa aktiviteter och möten där man
skapar en förståelse att vi alla är lika. I ett öppet klimat som tillåter individer
att utvecklas utifrån sina egna egenskaper, intressen och förutsättningar öppnas det för nya idéer.
Verksamhet efter projektperioden

Projektet har inte på ett tydligt sätt klargjort hur verksamheten ska bedrivas
efter projekttiden, vare sig i vilken form eller vilken finansiering.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet har inte på ett tydligt och genomarbetat sätt beskrivit hur projektet
ska genomsyras av jämställdhetsaspekten och allas lika värde.

Yttrande och förslag till beslut
Ungdomarna i Arjeplog ska få möjlighet till att skapa olika mötesplatser och
aktiviteter. Dessa mötesplatser skapar en förståelse för varandras ursprung,
förutsättningar och ungdomarna kan på så sätt integreras i det moderna samhället vi lever i. Projektet beskriver inte tydligt hur det är kopplat till regionala utvecklingsstrategin. Projektet kommer att finansiera en ordinarie verksamhet, den har dock avgränsning i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Arjeplogs kommun, Christina Sundqvist, Kultur och Fritid, 930 90 Arjeplog.
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Projekt nr

22
Medfinansiering till Laakso Bojs
Dnr 1244-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
STR-T Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, söker
medel till coach/mentorsprogram för unga tornedalska killar i Svenska Tornedalen. I dagsläget finns enligt projektansökan inget etablerat forum för
unga tornedalingar i Sverige där de kan nätverka, utbyta erfarenheter och
stärka sin egen identitet. Syftet med Laakso Bojs är därför att hitta en metod
eller forum där de unga tornedalingarna kan känna gemenskap med andra
tornedalingar, hur och var de än lever sina liv. Man menar att lång tid av assimilering till det svenska samhället gör att flera tornedalingar saknar trygghet i sin identitet och inte alltid vågar vara sig själva.
Laakso Bojs har en budget på 720 500 kr och beräknas starta februari 2013
och avslutas oktober/november 2013. Från landstinget söker man medfinansiering på totalt 639 500 kr. Man saknar andra medfinansiärer och bidrar
själv med en insats på 81 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet bygger på fem peppträffar med fokus på olika tornedalsteman där
aktiviteter och föredrag kommer att arrangeras. Man kommer efter rekrytering att etablera ett mentorsprogram med åtta mentorpar. Mentorerna utbildas vid projektets start och ska vara från 20 år och äldre. Deltagarna kommer
att coachas till att förstå deras rätt som minoritet att ta plats i samhället.
Barnpassning kommer även att tillämpas under träffarna. Där ska barnen få
lära sig.
Mål

Målet är att stärka unga tornedalingars självkänsla och identitet genom att
utbyta erfarenheter med äldre coacher och mentorer. Mätbara mål anges i
punktform:
 Att åtta mentorpar ska etableras och genomgå programmet.
 Att fem peppträffar arrangeras för deltagarna.
 Att varje par ska delta minst tre av fem träffar. Detta garanteras genom att
datum och innehåll planeras tillsammans med deltagarna.
 Att varje par, har kontakt med varandra mellan träffarna.
 Att efter projektets slut ha hittat fungerande metod för tornedalskt mentorprogram.
 Att starta blogg som uppdateras med minst ett inlägg i veckan.
 Att STR-T fan page på Facebook hålls uppdaterad.
 Att skapa sluten Facebook-grupp för mentorparen.
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 Att redovisning av projektet genomförs under kickoffen och då med sikte
på ett vidgat mentorsprogram.
 Att hitta partners för ett vidgat mentorsprogram med verksamhet som rör
större delar av Nordkalotten, Norge, Sverige och Finland.
Förväntade resultat

STR-T hoppas kunna etablera ett forum för unga tornedalingar att känna
gemenskap, meningsfullhet och stärkt självförtroende/självkänsla.
Verksamhet efter projektperioden

STR-T har som mål att i framtiden att utföra fler likvärdiga mentorsprojekt
för fler unga tjejer och killar i Sverige, Norden och hela Barentsregionen.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Någon gång under projektets fem peppträffar kommer fördomar kring maskulinitet/manlighet att diskuteras.

Yttrande och förslag till beslut
Projektetansökan om medfinansiering av Laakso Bojs saknar en tydlig och
genomarbetat beskrivning av hur projektet ska genomsyras av jämställdhet
och allas lika värde. Det framgår heller inte av vilken anledning STR-T har
valt att dela upp sina projekt efter kön. Det finns ingen detaljerad beskrivning av programmets innehåll och det kan därför inte bedömas hur väl projektet passar in i utlysningen.
Projektansökan saknar också en motivering till hur personlig utveckling
bland unga tornedalska pojkar kan höja Norrbottens attraktivitet, få nya företag att etablera sig, få befintliga företag att växa eller skapa nya arbetstillfällen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

23
Medfinansiering till Unga HBTQpersoner i norr
Dnr 1246-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Unga hbtq-personer är i större utsträckning än andra unga utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Syftet med detta mångfaldsprojekt är att skapa ett öppet, tryggt och bejakande klimat som även fungerar
hälsofrämjande för unga hbtq-personer. Målsättningen med projektet är att
göra Norrbotten till ett hbtq-vänligt län, vilket i sin tur leder till att unga
hbtq-personer mår bra och vill stanna kvar och verka i länet.
Projektet har en budget på 3 300 000 kr på tre år. Från landstinget söker man
en medfinansiering om totalt 1 500 000 kr. Planerade medfinansiärer är
Länsstyrelsen i Norrbotten 1 500 000 kr samt landstinget – Hälso- och sjukvårdsenheten 90 000 kr. RFSL Luleå och Norra Norrbottens län bidrar
själva med 210 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet ”Unga hbtq-personer i norr” drivs av RFSL Luleå och norra Norrbotten. Till sin hjälp har organisationen ideella krafter, samverkanspartners
och andra intressenter. Projektet kommer löpande att arbeta med olika områden med specifika mål för respektive verksamhetsområde. De delprojekt
som verksamheten kommer att fokusera på är:
1 Skolan. Målet är att, genom projektägarens skolinformatörer och utbildningspaket, öka kunskap, medvetenhet och trygghet kring frågor om
normer och ideal gällande kön, sexuell läggning och sexualitet bland elever och personal.
2 Utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma grupper. Målet
är att öka kunskapen om hbtq-personer genom olika utbildningspaket.
Projektet kommer att erbjuda utbildning för människor i offentlig förvaltning såväl som i det privata näringslivet. Utbildningarna riktar sig till alla
länets kommuner för att främja hela regionen och öka kunskapen om
hbtq. Det handlar om kortare och längre utbildningar, även föreläsningar
och temadagar.
3 Hbt-certifiering. Målet är att erbjuda alla instanser i länet som är intresserade, denna utbildning. Kan gälla ungdomsmottagningar, fritidsgårdar,
vårdcentraler, förskolor med flera.
4 Luleå Pride. Målet är att stärka hbtq-personer i Norrbotten, skapa forum
och riktade mötesplatser, öka medvetenhet och kunskap kring hbtq-frågor
samt placera Luleå och Norrbotten på Sveriges regnbågskarta.
5 Mötesplats och verksamhet för hbtq-personer. Målet är att skapa mötesplatser för hbtq-personer i länet. RFSL har sitt kontor på Storgatan 13 i

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
47
2012-08-29.DOC

Luleå. Man önskar sig längre fram även tillgång till en cafélokal i anslutning till kontoret, i vilken projektet Unga hbtq-personer i norr planerar
ordna olika arrangemang, riktade till unga hbtq-personer, allt från temakvällar med inbjudna föreläsare till filmvisningar, bokcirklar, olika
konstprojekt, café, performance, musik och annat som på ett kreativt sätt
syftar till att skapa nätverk mellan hbtq-personer.
6 Regnbågsdagen. Målet är att genom en turnerande regnbågsdag öka medvetenhet och kunskap kring hbtq-frågor runt om i Norrbotten, och samtidigt få denna dag till en knytpunkt för hbtq-personer. Regnbågsdagen riktar sig såväl till yrkesverksamma som på olika sätt arbetar med och för
unga personer, som till beslutsfattare och hbtq-aktivister. Tanken är att
denna dag ska ordnas en gång per år på olika platser i länet.
7 Jourverksamhet. Målet är att erbjuda unga hbtq-personer stöd och rådgivning på plats i RFSLs lokal samt via telefon.
8 Hbtq-flaggning av caféer och offentliga lokaler. Målet är att skapa trygga
platser för hbtq-personer i offentligheten. Projektet kommer att erbjuda
bland annat caféer möjlighet att hänga upp regnbågsflaggor i sina lokaler
som symboliserar en öppenhet som välkomnar alla människor, oavsett
sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Denna regnbågsflagga är
för hbtq-personer en välkänd symbol och ett riktmärke för ökad trygghet i
länet.
9 HIV-prevention. Målet är att stärka självkänslan hos unga hbtq-personer,
minska riskskadebeteendet samt sprida kunskap om HIV-preventivt arbete i regionen. Det finns i nuläget ingen gemensam arena för aktörer
inom området. Projektet har som målsättning att skapa en gemensam
plattform och ett nätverk för de aktörer som arbetar inom HIV-prevention
i Norrbotten.
10 Kompetensutveckling inom Unga hbtq-personer i norr. Målet är att ständigt se till att verksamma inom projektets ramar har den spetskompetens
inom hbtq-frågor som är nödvändig för det arbete som ska utföras i regionen.
11 Luleå tekniska universitet. Målet är att bidra till att SFQ, Sveriges förenade hbtq-studenter, bildas vid Luleå tekniska universitet.
Förväntade resultat och verksamhet efter projektperioden

Projektets ambitioner är att genom att synliggöra unga hbtq-personer, utbilda
unga och de vuxna som på olika sätt påverkar unga hbtq-personers vardag
och liv, skapa trygga mötesplatser och bredda perspektivet på mångfald och
integrera grupper i samhället som annars osynliggörs, få till stånd förutsättningar som gör Norrbotten till en betydligt öppnare plats att leva på som ung
hbtq-person. Dessutom att åstadkomma ett mer jämställt samhälle där fler
känner delaktighet och samhörighet med varandra.
”- Kunskapen om hbtq-frågor i länet kommer att öka avsevärt där unga, men
även vuxna inom hbtq-målgruppen, kommer att känna att Norrbotten faktiskt
är ett län att verka och leva i.”
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Yttrande och förslag till beslut
Insatser för att förbättra unga HBTQ-personers situation är önskvärda och
viktiga. Anslaget i denna ansökan är mycket bred och projektägaren tar sig
an väldigt många områden vilket bland annat gör att projektets omfattning
både ekonomiskt och aktivitetsmässigt är väldigt stor. Beredningens bedömning att ansökan främst handlar om att finansieras föreningens ordinarie
verksamhet snarare än ett avgränsat utvecklingsprojekt. Utlysningens kriterier är tydliga över att finansiering till ordinarie verksamhet inte kan beviljas.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut.
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

24
Medfinansiering till Det flexibla rummet
Dnr 1248-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Galleri Syster och Teater Scratch vill genomföra ett interkulturellt konstprojekt. Projektet syftar till att utifrån konsten skapa en grund för samtal, tankar
och reflektion om hur ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv kan
genomsyra Norrbotten och hur detta kan få Luleå att växa som stad. Målgruppen är unga människor: universitetsstudenter och andra unga personer
som står utanför arbetsmarknaden och som har olika bakgrund.
Den fråga som projektet ställer för denna process: Hur skapas gränsöverskridande möten för en ökad sammanhållning, tillväxt och integration i länet?
Projektet syftar till att se människan som skapande uttryck – social innovation och konsten kan bli en motor för hållbar samhällsutveckling, integrering
och tillväxt.
Projektet har en budget på 490 000 kr. Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 450 000 kr. Projektägarna Teater Scratch och Galleri Lillasyster bidrar själva med 20 000 kr vardera.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet är riktat till, involverar och drivs av unga människor. Det flexibla
rummet kan också vara en eller flera reella platser, ett rum i rummet. Projektet avser skapa tillfälliga rum som engagerar invånare i Luleå på nya sätt i
stadsutvecklingen med lärandemiljöer och olika former av gestaltande, berättande verksamhet: föredrag, uppläsningar, scenkonst, workshops, debatter,
utställningar etc.
Mål

 Att Luleå växer genom att ta tillvara på studenter och se till att de vill
stanna kvar efter utbildningen.
 Att skapa en attraktiv stad och ett rikare stadsliv i Luleå viket kan inverka
positivt på regionen i stort.
 Det flexibla rummet skapas genom de ungas idéer och engagemang och
syftar till att främja och ge avkastning i form av sociala innovationer och
samhällsentreprenörskap.
Förväntade resultat

Projektet förväntas ge en utvecklad samverkan mellan vetenskap, näringsliv,
politik och det allmänna och mellan unga människor liksom andra medborgare.
Verksamhet efter projektperioden

Projektet avser att efter projekts slut ha skapat förbättrade förutsättningar för
tillväxt, ökat engagemang och delaktighet hos länets invånare för länets ut-
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veckling, skapande av arbetstillfällen och behålla arbetstillfällen. Projektet
avser även att ha ökat mångfald i länet och jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Målgruppen är unga människor: universitetsstudenter och andra unga personer som står utanför arbetsmarknaden och som har olika bakgrund. Målgruppen kommer att genom konsten skapa en grund för samtal, tankar och
reflektion om hur ett interkulturellt- och jämställdhetsperspektiv kan genomsyra Norrbotten.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet syftar till att bidra till att Norrbottens attraktivitet höjs och att på så
vis långsiktigt skapa förutsättningar för att nya företag och nya arbetstillfällen. Projektet är intressant och konsten är en viktig uttrycksform i samtalet
om att utveckla det rika stadslivet samt att samtala om andra samhällsfrågor
och utveckling som påverkar en stads attraktivitet.
Projektets aktiviteter är mycket vagt beskrivna vilket gör att det är svårt att
utläsa om projektet och dess aktiveter kommer att bidra till att önskade resultat uppnås. Ansökan uppfyller följaktligen inte i de uppställda kriterierna för
denna utlösning.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Projektägare: Galleri Syster & Teater Scratch
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Projekt nr

25
Medfinansiering till Integrationstrainee
Dnr 1251-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Piteå kommun söker former att tillsammans med Arbetsförmedlingen starta
en traineeverksamhet, fokuserat på målgruppen invandrare och flyktingar.
Fördelarna som kommunen ser är dels en ökad mångfald i de olika arbetslagen i Piteå kommun samt en ökad integration genom att språkinlärning och
social gemenskap underlättas för nya pitebor, men också en ökad mångfald i
Piteås samhällsgemenskap som ökar Piteås attraktivitet för alla målgrupper.
Piteå kommun vill därför genomföra en delstudie. Syftet blir att kartlägga
och skapa förutsättningar för ett genomförande av integrationstrainee i större
skala och av andra huvudmän än Piteå kommun
Projektet har en budget på 580 000 kr för perioden 2012-09-01 – 2013-0730. Man söker 390 000 kr från landstinget. Övrig medfinansiär är Piteå
kommun. Dock inte via pengar utan via arbetstid och lokaler.
Projektets huvudaktiviteter

Projektets fas som innefattar denna ansökan (benämnd delstudie), nämligen
att följeforska på framförallt utfallen i arbetslagen samt säkerställa en lämplig dokumentation och spridning av resultatet skall genomföras enligt nedan.
Projektledaren
 kartlägger tillsammans med ovan beskrivna aktörer framtida personalbehov samt aktörernas möjligheter till att bidra till en ökad integration.
 kontrakterar en följeutvärdering för att öka möjligheterna att nå såväl
uppsatta mål som uppmätta effekter och resultat.
 säkerställer att en god dokumentation som lämpar sig för kunskapsspridning mellan arbetsgivare upprättas, speciellt viktigt för en spridning utanför kommungränsen.
Förväntade resultat/ Verksamhet efter projektperioden

Projektets ambitioner är att efter genomförd delstudie kunna utgöra ett exempel på hur man praktiskt ökar mångfalden på en arbetsplats. Projektet ska
också kunna säga någonting om förutsättningar, ev. kortsiktiga kostnader
och förväntade effekter på produktivitet. Projektet ska därigenom skapa
bättre förutsättningar för andra att genomföra liknande processer, därigenom
skapas en större volym och ökade långsiktiga effekter
Förväntade effekter blir då på sikt ökad arbetsintegrering för utsatta grupper,
främst invandrar och flyktingar ger ett ökat arbetskraftsutbud och ett minskat
utanförskap. Det ger också förutsättningar för en minskad passivitet i försörjningsstöd och mindre risk för barnfattigdom i målgruppen. En ökad
mångfald i arbetslagen förväntas på sikt ge en ökad öppenhet och större förmåga att tänka kreativt, således skapas möjligheter för en ökad produktivitet
och en samhällsbyggnad med mångfald som grund. Allt detta leder till en
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ökad förståelse för allas lika värde, en ökad jämställdhet, en ökad tolerans,
och därigenom en ökad attraktivitet.
Budgeten beskriver endast den del som Norrbottens läns landsting är medfinansiär till. Kostnader för övriga delar är ännu okända men är på kort sikt
betydligt större än den del som nedan beskrivs. Intäkterna bedöms dock för
samhället och för arbetsgivaren överstiga de initiala kostnaderna.

Yttrande och förslag till beslut
Denna insats ger inte det direkta konkreta resultat som bör ställas krav på
projekten. Dessutom kommer projektet efter delstudien in i en fas 2 där
finansiering av själva verksamheten ska ordnas. Piteå kommun avsätter inte
egna medel för finansiering utan ställer upp med arbetstid och lokaler.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
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Projekt nr

26
Medfinansiering till Utveckling av
verksamhet på ungdomsgården
Dnr 1255-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Föreningen Svea Ungdomsgård ansöker om medfinansiering till ett projekt
som syftar till att utveckla verksamheten på Svea Ungdomsgård för ungdomar 10-16 år, så att verksamheten till slut är helt på frivillig basis.
Projektet har en budget på 500 000 kr. Från landstinget söker man medfinansiering på totalt 375 000 kr. Övriga medfinansiärer är Johanneskyrkan med
25 000 kr samt Bodens kommun med 100 000 kr. Till detta tillkommer ideellt arbete på 150 timmar.
Projektets huvudaktiviteter

Via samarbeten mellan Svea ungdomsgård, Johanneskyrkan, frälsningsarmén, Studieförbundet Bilda och Idrott för alla kommer man att i Johanneskyrkans lokaler, sporthall och fotbollsplaner i Boden bedriva verksamhet i
form av bakning, handarbete, idrott med mera för målgruppen, integrationsarbete i skolorna samt förebyggande arbete mot droger och kriminalitet.
Man ska också bedriva undervisning av invandrare inom svenska och IT för
att underlätta för integrering i samhället samt erbjuda läxhjälp för barn med
invandrarföräldrar som inte kan svenska.
Mål

I projektansökan anges nedanstående som mål:
 Öka kunskaperna i svenska och IT för ungdomar från olika länder.
 Fler asylsökande och kommunplacerade får möjlighet till sysselsättning
på dagtid
 Fler ungdomar som besöker gården
 Fler ungdomar som blir ledare för yngre grupper
 Minskad droganvändning
Förväntade resultat

Fler ungdomar förväntas att utvecklas till ledare och driva utvecklingen på
ungdomsgården framåt. Genom ett riktat arbete mot integration får man fler
att välja att stanna kvar i Norrbotten.
Verksamhet efter projektperioden

Efter projektperioden kommer Svea Ungdomsgård och dess aktiviteter drivs
på frivillig basis. Man räknar med att några av ungdomarna kommer att vara
med i styrelsen och på sikt kommer de ungdomarna att kunna ta över mer
och mer.
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Jämställdhetsintegrering i projektet

I ansökan anges att alla människor behandlas rättvist och lika.

Yttrande och förslag till beslut
Ansökan är otydlig och ofullständig då förväntade resultat och verksamhet
efter projekttiden inte beskriver hur man ska i fortsättningen dra nytta av de
aktiviteter man drivit inom projektet, endast att resultat kommer att användas
för att förbättra arbetet med unga människor för att integrera dessa i samhället.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Föreningen Svea Ungdomsgård, Allan Näsvall, Drottninggatan 37, 961 30
Boden
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Projekt nr

27
Medfinansiering till Projekt Svea 2013
Dnr 1256-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Bodens kommuns kultur och fritidsförvaltning ansöker om medfinansiering
till projekt Svea 2013 som syftar till att tillsammans med de boende skapa en
större trivsel i bostadsområdet Svea i Boden. Med kultur, miljö, integration,
mångfald och aktivering ska en ökad främlingsfientlighet i Boden bemötas.
Projektet har en budget på 770 000 kr för projekttiden 2013-02-01 till 201309-30. Från landstinget söks medfinansiering med totalt 420 000 kr. Från
BodenBo söks 350 000 kr. Bodens kommuns kultur och fritidsförvaltning är
projektägare och bidrar med medverkan från andra verksamheter som återvinningsmarknaden och arbetet med ungdomar.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet innebär att boende i bostadsområdet Svea tillsammans ska skapa en
trivsam boendemiljö genom att plantera, göra väggmålningar, bygga utemöbler och arrangera en kulturfestival i samband med invigningen.
Projektet är generations-, religions- och kulturöverskridande.
Under februari till mars görs en förstudie över vilka insatser som ska genomföras under sommaren och i maj-augusti skapas miljöer. Projektet avslutas
med en invigning av området med en kulturfestival.
Mål

Målet med projektet är att få unga (och gärna äldre) från olika bakgrunder att
integrera sig med varandra genom att de tillsammans deltar i projektets arbete med plantering, hantverk och planering av kulturfestival. Målgrupp är
unga och gamla, invånare från bostadsområdet Svea.
Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i följande:
 En trivsammare bostadsmiljö i bostadsområdet Svea i Boden genom
plantering och snickeri.
 Kulturfestival
 20-30 ungdomar involveras i genomförandet av projektet,
 Lika många tjejer som killar ska delta i projektet, liksom hälften inrikesfödda och hälften utrikesfödda personer.
Festivalområdet och festivalen ska vara en grund för årligen återkommande
festivaler med mångfald och internationella kulturinslag.
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Verksamhet efter projektperioden

Förhoppningen är att det uppbyggda festivalområdet tillsammans med erfarenheter från detta projekt skapar förutsättningar för en årligen återkommande festival.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Lika många tjejer som killar ska delta i projektet och arbetet ska ske på lika
villkor. Särskilt ska arbetsrotation beaktas så att tjejerna inte enbart hamnar i
planeringen och killarna med att snickra.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är intressant då det genom insatser som rör fysisk utformning, delaktighet mellan kulturer och över generationsgränser och en kulturfestival
vill öka integrationen och trivseln i ett bostadsområde. Projektets intentioner
svarar mot några av utlysningens uppsatta kriterier då det tar sig an de tre
områdena unga, mångfald och integration. Samarbete ska ske mellan kommunen och BodenBo. Projektet har dock en alltför lokal prägel och saknar
ett regionalt samarbete eller kunskapsutbyte. Det finns dessutom ingen plan
för hur lärande och erfarenhetsutbyte för metod- och resultatspridning ska
ske.
Av ansökan framgår att projektägaren, Kultur och fritidsförvaltning vid Bodens kommun, avser att vara aktiva i projektet. Hur deras medverkan ska ske
och i vilken omfattning, specificeras inte tillräckligt. Intrycket är att projektet fortfarande befinner sig i en idéfas och behöver utvecklas ytterligare.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Roger Arespång, Bodens kommun, 961 86 BODEN och Marlene Lundberg,
Bäckvägen 8, 961 44 BODEN.
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Projekt nr

28
Medfinansiering till Här är min värld
Dnr 1257-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Driva ekonomisk förening ansöker om medfinansiering till projektet Här är
min värld som vill spegla invandrarnas liv i Sverige och i Norrbotten. Projektet ska ge kunskap om människor och deras värde oavsett varifrån de
kommer och hur de ser ut. Ungdomar ska mötas i deras naturliga miljö och
de ska ges chansen att möta andra unga och tillsammans uttrycka sin känslor.
Projektet har en total budget på 750 000 kr. Projektet ska pågå under åtta
månader. Hela beloppet, dvs 750 000 kr söks från landstinget.
Projektets huvudaktiviteter

Projektet ska samarbeta med Ungdomens hus och fritidsgårdar i Luleå och
består av fyra delar:
1 Skapa en mötesplats för att samla ungdomar med olika bakgrunder, nationalitet, religion och sociala grupper för att få en sann bild av varandras
värld.
2 De unga ska uttrycka sig och berätta om sina liv bland annat med digitala
filmer. Andra metoder är till exempel konst, bild, form, skrivande och
animation.
3 Insamling av material till en utställning och installation.
4 Gemensam genomgång av dokumentationen, filmerna och berättelserna
och därpå påföljande samtal.
Mål

Syftet är att ge kunskap om människor och deras värde oavsett varifrån de
kommer och hur de ser ut. Skapande metoder ska användas för att dokumentera deltagarnas berättelser.
Målgruppen är en grupp med svenska och utrikesfödda ungdomar mellan 1320 år.
Förväntade resultat

Projektet ska resultera i en utställning och installation med de ungas berättelser om deras liv. Utställningen ska skickas runt till andra kommuner i länet.
Därutöver förväntas projektet resultera i ökad kunskap hos deltagarna och de
som tar del av utställningen och installationen.
Verksamhet efter projektperioden

Dokumentationen i form av utställningen och installationen kommer att finnas tillgänglig för intresserade.
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Jämställdhetsintegrering i projektet

I ansökan anges inget specifikt om jämställdhetsintegrering.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet adresserar en viktig fråga och tar sig an områdena unga, mångfald
och integration. Projektet svarar dock inte mot de för utlysningen uppsatta
kriterierna då det bland annat saknar jämställdhetsperspektivet. Hur samverkan med andra aktörer ska ske framgår inte heller.
Den regionala spridningen ska ske genom att utställningen och installationen
skickas runt till kommuner i länet. Kostnader för turné med utställningen
finns däremot inte med i budgeten. Ytterligare medfinansiering eller redogörelse för hur övriga aktörer ska involveras saknas.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Driva, Mitra Sohrabian, Stationsgatan 16 b, 972 38 Luleå.
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Projekt nr

29
Medfinansiering till Det Naturliga steget
– med naturen som dörröppnare
Dnr 1281-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Projektet avser att med jägarexamens kursmaterial skapa en ingång till naturen, kulturen, landsbygden och det svenska samhället för 5-7 unga nysvenskar i 18-30 årsåldern. Projektägaren ”…anser att projektet skapar helt nya
förutsättningar för nysvenskar och att brospann byggs mot den norrbottniska
landsbygden och dess innevånare”. Projektet ska genomföras under fyra månader hösten 2012 och ske i samarbete med byaföreningar och lokala företag, troligtvis i Råneå älvdal. Studiebesök planeras.
I projektansökan pekar man på att de flesta nysvenskar placeras i förorter i
större städer och blir bosatta där. Detta leder till att få nysvenskar kommer i
kontakt med naturen och landsbygden samt att landsbygden sällan får ta del
av utlandsföddas kompetens. Genom projektet vill Hushållningssällskapet
skapa mer naturliga kontaktvägar mellan landsbygdens folk och nysvenskar.
Det ”… bästa tillvägagångssättet för att öka intresset för människor och företag att etablera sig på den svenska landsbygden är att låta de uppleva den,
samtidigt som de får kunskap om vilka förutsättningar som finns på landsbygden.”
Projektägare och genomförare är Hushållningssällskapet Rådgivning Nord.
Projektet har en budget på 216 000 kr för projekttiden 2012-09-01 till 201212-31 och huvudsaklig budgetpost är arvode till utförare. Ansökan avser
totalfinansiering från landstinget.
Projektets huvudaktiviteter

Ett pilotprojekt där 5-7 nysvenskar främst genom utomhusstudier ska ges
möjlighet att närma sig landsbygdens natur och kultur. Detta ska ske i nära
samarbete med byaföreningar och lokala företag. Dessutom ska studiebesök
med minibuss ske till turistanläggningar, hantverk, skog, vattenkraft och
gruvnäring. Externa föreläsare, lokala föreningar, företag samt naturorganisationer ska engageras.
Mål

Syftet är att ge nysvenskar en naturlig ingång till landsbygdens kultur och
natur och kontaktytor med landsbygdens innevånare. Målet är att formalisera
integrationsmodellen och göra den till ett viktigt verktyg betr. kunskapsförsörjning och integration.
Förväntade resultat

 Utveckling av en ny integrationsmodell
 Kursdeltagarna har fördjupade kunskaper om Sveriges natur, kultur,
landsbygd och allemansrätt
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 Kursdeltagarna fungerar som språkrör för integrationsmodellen på lokal,
regional och nationell nivå
 Att projektet bidrar till ökad mångfald på landsbygden
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet strävar efter jämn könsfördelning bland kursdeltagarna. Inga övriga
åtgärder är beskrivna.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet vill skapa en ny integrationsmodell och bidra till ökad mångfald på
landsbygden. Projektägaren bidrar dock inte med egna medel och man har
ingen medfinansiär, vilket försvagar projektetansökans integrations- och
mångfaldsaspekt. Man kan inte heller visa på ett direkt intresse och/eller behov hos unga utrikes födda själva av denna integrationsmodell. Förutsättningarna för att projektet ska leda till integration och mångfald är svaga, eftersom inga svenskfödda planeras finnas med som deltagare tillsammans
med de unga utrikes födda.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, Köpmangatan 2, 972 38 Luleå.
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Projekt nr

30
Medfinansiering till Samtalsintegration
Dnr 1282-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Arctic Project Group ideella förening ansöker om medfinansiering till delprojektet Samtalsintegration.
Föreningen driver det treåriga projektet Unga tankar – filosofiska samtal i
demokratiska former (2010-2013) som syftar till att utveckla nya mötesplatser och metoder för samtal och dialog med barn och ungdomar kring demokrati, delaktighet, kultur och mänskliga rättigheter. Dessutom ska nya metoder och modeller för filosofiska samtal med unga utvecklas.
I arbetet med projektet Unga tankar har idén om delprojektet samtalsintegration väckts. Syftet med detta delprojekt är att erbjuda en gemensam mötesplats för nyanlända och svenskfödda ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern där deras egna etiska frågor om jämställdhet, lika värde och delaktighet
diskuteras tillsammans under ledning av universitetsutbildade och erfarna
filosofipedagoger.
Projektet har en budget på 320 000 kr för genomförande av delprojektet
Samtalsintegration. Från landstinget söks 250 000 kr. Företaget Probonum
AB (ett utbildningsföretag) deltar med egen insats till ett värde av 40 000 kr
och Arctic Project Group med 30 000 kr. Därutöver kommer finansiering att
sökas från Luleå kommun och Ungdomsstyrelsen men de är inte avgörande
för genomförandet av projektet utan möjliggör en utökning.
Projektets huvudaktiviteter

Ett sommarläger ska anordnas sommaren 2013 där nyanlända och svenskfödda ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern får möjlighet att mötas i
den Norrbottniska skärgården (Klubbviken) för att samtala kring etiska frågor om jämställdhet, lika värde och demokrati.
Mål

Syftet är att erbjuda en gemensam mötesplats för nyanlända och svenskfödda
ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern där deras egna etiska frågor om
jämställdhet, lika värde och delaktighet diskuteras. I förlängningen är förhoppningen att fler unga ska vilja trivas, verka och bo i Norrbotten.
Metoden samtalsintegration som metod för integrering utvecklas.
Förväntade resultat

Resultaten och erfarenheterna kring metoden och modellen ska sprida till
lokala organisationer, skolor lokalt och nationellt genom skolbesök och föreläsningar för personal i skolan. Dessutom ska en handbok för att driva filosofiska samtal tas fram.
Befintliga nätverk upparbetade i paraplyprojektet kommer att användas.

BILAGA TILL ÄRENDE BESLUT INOM UTLYSNINGEN
62
2012-08-29.DOC

Verksamhet efter projektperioden

Arctic Project Group ideella förening förvaltar metoden och utvecklar handbok för filosofiska samtal.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet syftar till att förståelse och samtal kring människors om jämställdhet, lika och delaktighet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller social och kulturell bakgrund.

Yttrande och förslag till beslut
Projektets intention är att skapa förutsättningar för ungas delaktighet i samhället. Ansökan svarar mot de för utlysningen uppsatta kriterierna då den
berör de tre områdena unga, mångfald och integration. Det finns en plan för
hur lärande och erfarenheter tas tillvara genom den ideella organisationen
samt den handbok som utvecklas. Däremot framgår det inte på vilket sätt
projektet bidrar till att länets attraktivitet höjs eller att nya företag skapas,
befintliga växer eller att nya arbetstillfällen uppstår.
Projektet bidrar till den regionala utvecklingsstrategins prioriterade åtgärd att
främja en god, jämlik folkhälsa och livskvalitet genom utveckling av de
ungas tankar och attityder kring jämställdhet, lika värde och delaktighet.
Projektets svaghet är dess koppling till regionalt samarbete. Även om projektet ska sprida erfarenheter är det lokalt och med en lokal rekryteringsbas.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Ylva Backman, Unga tankar, Västra Varvsgatan 8, 972 36 LULEÅ.
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Projekt nr

31
Medfinansiering till Eldsjäl
Dnr 1316-12

Ärendebeskrivning
Eldsjäl är en personlig föreställning med 12 texter, 12 låtar, 12 musiker och
12 konstnärer. Filmer, bilder och foton som utformats efter svenska texter
skrivna av Lina Larsdotter möter musik och människors tankar och känslor.
Föreställningen har genomförts en gång tidigare i Piteå den 19 april 2012
och var en produktion framtagen av Lina Larsdotter i samarbete med Piteå
musikhögskola som en del av karriärdagen arrangerat av Luleå tekniska universitet. Nu söker projektägaren Lina Larsdotter AB 250 000 kr från Norrbottens läns landsting för att under ett år utveckla konceptet Eldsjäl. Inga
övriga medfinansiärer finns men förhoppningen är att Go Business, LTU
Karriär samt Piteå kommun kan bidra med viss finansiering.
Projektets huvudaktiviteter

Huvudaktiviteterna är turné i länet och landet med föreställningen.
Mål

Att utveckla konceptet Eldsjäl och att hitta sätt att integrera unga. Ett mer
attraktivt och spännande Norrbotten genom bra kultur och genom samarbeten mellan olika medier och kreativa områden. Att unga inspireras till att
följa sina drömmar, vågar satsa och vidga sina vyer.
Förväntade resultat

När eftertexterna rullat är förväntningen att publiken lämnar lokalen med ett
nytt frö sått, i form av vilja att göra något, säga något, förändra något eller
nya drömmar att uppnå. Projektets ambition är att skapa arbetstillfällen för
både musiker, konstnärer och producenter.
Verksamhet efter projektperioden

Beskrivs ej i projektansökan.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Beskrivs ej i projektansökan.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet syftar till att fler vill bo, leva och verka i Norrbotten och att fler
unga stärks i att följa sina drömmar, vilket är en bra värdegrund som också
stämmer överens med landstingets vision. Det är dock inte beskrivet hur och
vad man har tänkt göra i projektet för att uppnå detta, mer än att visa på bra
kultur. Projektansökan saknar beskrivning av mätbara mål, aktiviteter, hur
projektet arbetar med jämställdhetsintegrering samt en specificerad budget.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Lina Larsdotter, Nygatan 41 B, 94133 Piteå
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Projekt nr

32
Medfinansiering till Matkultur för
integration
Dnr 1233-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Eleverna vid Välkomsten, Luleå kommuns förberedelseenhet med förskola
och skola för 80-90 nyanlända utländska elever, ska genom att arbeta med
matkulturer från sitt eget och andra länder få positiva erfarenheter av mångfald och olikhet.
Ett pilotprojekt genomfördes vårterminen 2012 som startade med att eleverna fick ta hem brev skrivna på deras modersmål där man önskade att få recept. Eleverna fick förutom teoretiska kunskaper om odling och livsmedel i
olika länder arbeta tillsammans med att laga en rätt från varje elevs hemland
samt svensk mat. Klasslärarna har parallellt arbetat med områden som anknyter till temat mat, kultur och integration. En studieresa genomfördes till
två ekologiska gårdar. Hela projektet utmynnade i en matdag där Östra skolans elever och personal bjöds in måltid med fem olika rätter. Pilotprojektet
visade på glädje och stolthet över den egna matkulturen, eleverna har tränat
på att samarbeta med kamrater från olika länder samt flickor och pojkar tillsammans, fått övning i språket och våga prata inför obekanta.
Välkomsten söker nu medel för en fortsättning på detta pilotprojekt. Målet är
att utveckla projektet med bland annat fler grupper av elever, öka elevernas
delaktighet och göra fler studiebesök. Lärarna ska även fortbildas i Sensus
utbildning ”Mångfald och dialog”.
Projektet har en budget på 501 500 kr för projekttiden läsåret 2012/2013.
Från landstinget söker man medfinansiering med totalt 295 000 kr. Övrig
medfinansiär och projektägare är Välkomsten (Barn-& utbildningsförvaltningen, Luleå kommun).
Projektets huvudaktiviteter

Projektet handlar om att eleverna i samarbete med föräldrar och skolans
olika personalkategorier arbetar runt temat ”mat från mitt hemland”. Recept
tas fram, mat förbereds och tillagas tillsammans, elever från Östra skolan
bjuds in till en provsmakningsdag och recept och foton utformas till en kokbok. Andra aktiviteter i anslutning till detta är bland annat studiebesök på
naturbruksgymnasium och djurgårdar. Arbetet samordnas med ordinarie
skolarbete (teoretiska avsnitt) och förläggs efter skoldagen.
Vetenskapliga artiklar planeras att skrivas för att delge andra erfarenheter
från projektet.
Mål

Stärka elevernas identitet och självkänsla, öka förståelsen för varandra samt
underlätta deras språkutveckling och därigenom bidra till deras integration i
det svenska samhället
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Eleverna ska:
 få ökade kunskaper om närsamhället i Luleå kommun, om kultur och
mattraditioner i världens länder.
 kunna reflektera över sina egna åsikter, öka sin förmåga att förstå andras
uppfattningar och värderingar samt få träning i demokratiska arbete.
 kunna förklara varför det ska vara lika villkor för pojkar och flickor
 och våga presentera för andra
 känna glädje och stolthet för sin egen kultur och sitt ursprung
 känna till om FN:s konvention om barns rättigheter.
Förväntade resultat

Eleverna ska bli bättre förberedda för ett vuxenliv i ett samhälle grundat i
demokrati och präglat av mångfald där den enskildes initiativförmåga är en
viktig resurs i samhället.
Verksamhet efter projektperioden

Vid projektets slut ska en modell finnas hur arbete med motsvarande syfte
ska kunna inrymmas i den ordinarie verksamheten.
Jämställdhetsintegrering i projektet

I projektet samarbetar flickor och pojkar från olika länder. Under arbetet tränas eleverna att respektera varandra, det vill säga i att forma ett jämställt och
jämlika klimat.

Yttrande och förslag till beslut
Det är ett intressant och genomarbetat projekt. Tanken är att varje nyanländ
utländsk elev ska ses och uppleva att han/hon har mycket att berätta och tillföra och inte bara att de har mycket att lära i det nya språket och om det nya
landet. Mat och matkulturer är ett bra tema att samlas kring och att försöka ta
med familjerna är en viktig del. Projektet innehåller de tre prioriterade områdena unga, mångfald och integration.
Projektet har emellertid en lokal prägel och det beskrivs inte hur ett regionalt
samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika organisationer ska
byggas upp. En viss integration med svenskfödda elever sker i projektet i
och med ”matdagen” där elever från Östra skolan bjuds in, det skulle dock
vara önskvärt med en utökad integration mellan svenskfödda och utlandsfödda elever. Sammantaget bedöms projektet inte nå upp riktigt i konkurrens
med andra projekt i utlysningen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Välkomsten, Lisbeth
Åström, Kungsgatan 38, 972 38 Luleå
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Projekt nr

33
Medfinansiering till Välkomsten Basketprojekt
Dnr 1250-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
Detta projekt är ett samarbete mellan Luleå Basketcentrum (ett samarbetsorgan för alla basketbollföreningar i Luleå kommun) och Välkomsten (Luleå
kommuns förberedelseenhet med förskola och skola för ca 80-90 nyanlända
utländska elever).
Många av de nyanlända barnen och ungdomarna har ingen erfarenhet av
varken att utöva någon sport och eller av att vara med i någon förening. Tidigare erfarenheter har visat att det är svårt att få nyanlända barn och ungdomar att direkt delta i föreningslivet med allt vad det innebär av social gemenskap. Ett tidigare genomfört idrottsprojekt på Välkomsten har även visat
att det är viktigt att utbilda ungdomar och ledare så de får förståelse och kunskap i hur det är att vara nyanländ och få hjälp i hur man bemöter dessa barn
och ungdomar.
Detta projekt ska hjälpa de nyanlända barn och ungdomarna att ”få en fot” in
i föreningslivet genom att skapa ett forum för ungdomar från Välkomsten
och ungdomar från föreningar inom Luleå Basketcentrum att mötas och
skapa relationer med varandra. Organisation och planering av gemensamma
basketträningar och aktiviteter under skolåret är navet i projektet. Projektägaren tror att hjälp med första stegen in i idrottsverksamheten kan lägga
grunden för fortsatt aktivitet inom föreningsliv.
Projektet söker en medfinansiering från landstinget på totalt 585 000 kr för
de tre läsåren 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015. Projektägare är Luleå
Basketcentrum som koordinerar projektet och hjälper till ideellt med olika
kontakter. Övrig medfinansiär är Välkomsten (Barn-& utbildningsförvaltningen, Luleå kommun) med lärarstöd och kunskap om nyanlända barns
speciella behov, hjälp att arrangera föräldramöten samt ge en utbildning till
föräldrar och ledare.
Projektets huvudaktiviteter

Välkomstens personal ska tillsammans med handplockade basketungdomar
och ledare, som innehar social kompetens och förståelse för de särskilda behov som nyanlända barn och ungdomar har, planera och genomföra träningar
2-3 gånger per månad för tre olika åldersgrupper 2-3 ggr per månad. Syftet
och fokus på träningarna är delaktighet och samarbete så att alla känner sig
välkomna helt oberoende av deras idrottsliga färdigheter. Ytterligare aktiviteter är minibasketläger, julfester och gemensam resa träningsmatch till annan ort i länet samt andra gemensamma aktiviteter tillsammans med basketungdomar från olika föreningar.
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Mål

Att skapa möjligheter för nyanlända elever att delta i organiserad idrottsverksamhet oavsett tidigare erfarenheter av idrott, och att i synnerlighet nå
flickor som ska få ett tillfälle att upptäcka idrott som meningsfull fritidsaktivitet. Målet är också att barn, ungdomar och familjer ska känna trivsel och
tillhörighet i Luleå kommun vilket bidrar till att fler vill stanna på orten. På
sikt ska en modell utformas för samverkan mellan föreningsliv och introduktionsverksamhet i syfte att öka nyanländas delaktighet i samhället.
Förväntade resultat

 Deltagarna ska finnas kvar i organiserad idrottsverksamhet eller annan
föreningsverksamhet efter de tre åren.
 Fler flickor engagerar sig i organiserad verksamhet/föreningsliv allt eftersom projektet fortskrider.
 Föräldrar engagerar sig i sina barns fritidsverksamheter och deltagande i
projektet.
 De flesta av deltagarna i projektet och deras familjer finns kvar i Luleå
efter tre år.
 Fler nyanlända barn och ungdomar har fått svenskfödda kompisar.
 Andra kommuner visar intresse för modellen.
Verksamhet efter projektperioden

Projektansökan innehåller ingen information om hur eventuell verksamhet
ska leva vidare efter projekttiden.
Jämställdhetsintegrering i projektet

En uttalad målgrupp är flickor med invandrarbakgrund.

Yttrande och förslag till beslut
Det är ett intressant projekt som ger möjligheter för nyanlända barn och
ungdomar att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få pröva på en idrott samt
få ett första steg in föreningslivet. Det ger även en möjlighet till integration
mellan svenska ungdomar och ledare och nyanlända barn och ungdomar med
deras familjer. Projektet verkar lokalt men ambitionen finns att utforma en
modell med riktlinjer hur liknande verksamheter kan byggas upp i andra delar av Norrbotten. En plan för hur dokumentationen och framtagandet av
riktlinjer finns beskrivet, men inte hur spridningen och implementeringen av
resultaten ska ske. Sammantaget bedöms projektet inte nå upp riktigt i konkurrens med andra projekt i utlysningen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Ansökan avslås.
Protokollsutdrag

Luleå Basketcentrum, David Visscher, Box 84, 971 03 Luleå
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Projekt nr

34
Medfinansiering till Yrkesintroduktion
för unga i utanförskap
Dnr 1225-12

Ärendebeskrivning
Denna projektansökan är inlämnad i utlysningen av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration med ansökningstid mellan 201202-14 och 2012-06-01.
I projektet vill Furuhedsskolan som projektägaren förstärka samarbetet mellan skola och yrkesliv gällande både nyanlända och svenska ungdomar. Man
ska se att elever som saknar behörighet och/eller förmåga att genomföra en
hel yrkesutbildning får utvecklas genom att få ta del av en yrkesutbildning.
Syftet är att öka motivationen för fortsatta studier. Strävan är att samordna
resurserna effektivare både vad gäller utrustning och personal för ungdomarnas bästa. Försök att genomföra utbildningar av detta slag har gjorts sporadiskt i olika verksamheter men genom projektet vill kommunen förbättra
samordningen av yrkesintroduktionen och erbjuda utbildningar där nyanlända och svenskar arbetar tillsammans. Med en bättre struktur för hur ungdomarna tas omhand kan kommunen bättre hjälpa ungdomarna att integreras
i samhället. Målgruppen för dessa utbildningar är unga, dels svenska men
även nyanlända ungdomar 16-24 år utan behörighet till nationella program i
gymnasieskolan och elever som saknar slutbetyg från gymnasieskolan.
Samarbetspartners inom kommunen är Arena Ung. Arena Ung är en verksamhet i kommunen som vänder sig till ungdomar i åldern 16-24 år som är
”ej utbildningsnära”. Verksamheten arbetar med olika former av motivationshöjande insatser. Externa samarbetsparters är olika företag som kan anordna kortare praktiska utbildningar efter målgruppens behov. Ej nämnda i
projektet.
Från landstinget söker man medfinansiering på 250 000 kr för projekttiden
2012-09-01 till 2013-09-01. Övrig medfinansiering sker i form av kommunens ordinarie verksamheter som bedrivs på gymnasieskolan och verksamheten på Arena Ung samt Komvux. Kalix kommun bidrar själv med 1 222
000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

 Kartläggning av samtliga elever i målgruppen under augusti månad av
kommunens vägledare och socialpedagog
 Erbjudande av utbudet i bilaga 1 utifrån kartläggningsresultatet
 Kortare utbildningsinsatser av praktisk karaktär där ungdomarna ex kan
få ett kompetensbevis/yrkesbevis
 Studiegrupper för att få allmänna kunskaper om arbetslivet både innan
och parallellt med yrkesintroduktionen
Mål

Projektets mål är att ta fram ett utbud och en lärmodell där målgruppen, dvs
ungdomar som befinner sig i eller löper risk att hamna i utanförskap kan utvecklas tillsammans. Därigenom vill projektet skapa gränsöverskridande
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möten och öka integrationen där nyanlända och svenskar arbetar tillsammans. Detta är ett led i att minska utanförskap samt främja demokrati och
samhällsengagemang.
Förväntade resultat

Projektets resultat kommer att tas till vara genom att projektägaren och dess
huvudman vill utveckla ett permanent utbud för yrkesintroduktion i kommunen. Förslaget på detta utbud skall läggas fram till utbildningsnämnden för
beslut efter projekttiden slut. Projektet kommer att utvärderas genom en elevenkät. Projektägaren kommer att följa upp hur ungdomarna uppskattar
punkterna 1-5, löpande under och efter projekttiden
1 Öka integrationen ungdomarna emellan men även med näringslivet och
skolan
2 Öka motivationen för vidare studier
3 Öka kunskapen om yrkeslivet, krav och möjligheter
4 Öka kopplingen mellan praktiskt och teoretiskt lärande
5 Öka ungdomarnas attraktivitet på arbetsmarknaden och därmed en ökad
möjlighet till anställning
Verksamhet efter projektperioden

Vid projekttidens slut förväntas Kalix kommun ta över ansvaret och budget
för lärmodellen efter beslut från utbildningsnämnden.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet kommer att omfattas av skolans likabehandlingsplan där jämställdhetsaspekten ingår. Innan något beslut fattas görs en kontroll mot skolans
likabehandlingsplan och dess jämställdhetsaspekt som beskrivs.

Yttrande och förslag till beslut
Kalix kommun har ett sunt och genuint intresse över att hitta och ta fram en
lärmodell och utbud för att nyttja de nya metoderna så att möjligheterna till
studier och arbete för dessa grupper av ungdomar förbättras. Tidigare sporadiska försök är gjorda och nu ser kommunen att ett mer strukturerat arbete
behövs för att förbättra förutsättningarna på lång sikt. Projektet kommer att
hjälpa kommunen i detta arbete. För många ungdomar upplevs vägen till en
behörighet för ett yrkesprogram väldigt lång. Strävan är att samordna resurserna effektivare både vad gäller utrustning och personal. Utbudet och lärmodellen kommer att utgöra en plattform för de ungdomar som befinner sig i
eller löper risk att hamna i utanförskap. Genom yrkesintroduktionen och erbjudna utbildningar där nyanlända och svenskar arbetar tillsammans kan
man se att målet uppnås.
Däremot beskriver inte projektansökan följande;
Projektansökan påvisar bristfälliga kopplingar till regionala strategier och
beskriver inte på ett tydligt sätt hur ett regionalt samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika organisationer skall byggas upp. Detta sker i huvudsak lokalt.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Kalix kommun, Furuhedsskolan medfinansiering med totalt 250 000 kr till projektet Yrkesintroduktion för
unga i utanförskap, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att
förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2012.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
Protokollsutdrag

Kalix kommun, Furuhedsskolan, Furuhedsvägen 28, 952 33 Kalix
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