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PÅVERKA
– Ett studiematerial om ungas möjligheter att påverka
i Falu kommun
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Du är viktig!
Jag kom från gymnasietidningens redaktion och hade
sett en affisch om ett möte med “Ungdomsrådet”. Undrar vad det är, tänkte jag, när jag klev in på deras möte.
Det som skulle ha blivit en artikel blev istället en ahaupplevelse: de lyssnade på mig! De lyssnade på mig och
frågade vad jag tyckte, vilka idéer jag hade för att förbättra för unga i Falun. Det slutade med att jag gick med i
ungdomsrådet.
När någon lyssnar så föds möjligheten att påverka. När
du får din röst hörd så får du också makt, makt att
förändra saker!
Kommunen ska lyssna på dig. Utan dig och alla andra
finns den inte. Kommunen utgörs av alla medborgare som
bor i Falun, och vi som bestämmer vilka 61 personer
som ska representera oss kommunfullmäktige och fördela
våra gemensamma resurser. Det är du som är grunden
till allt kommunen gör, du är chefen över politikerna
(sådana som jag) - kommunen är din!
De flesta, unga som gamla, vet inte riktigt vad kommunen gör.
En tredjedel av svenskarna vet inte att ansvaret för skola,
vård och omsorg ligger hos kommuner och landsting,
många tror att det är riksdagen och regeringen beslutar.
Men det är vi som har makten lokalt, du och jag.
Unga vill vara med och påverka. Hälften av ungdomarna
i Falun vill ha mer att säga till om, men 40% vet inte
vart man ska vända sig eller hur. (LUPP2014)
Kommunen kan ibland vara en labyrint, och dessutom är
varje kommun unik så du kan inte alltid fråga någon från
en annan kommun om vem du ska vända dig till. Därför
har vi gjort den här guiden! För att du ska få nyckeln
till att hitta dem som ska lyssna på dig! För att du ska ta
makten över din kommun.
För att du är viktig.
Linnea Risinger
Ledamot i Falu kommunstyrelse
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Varför demokrati?
Alla människor har rättigheter och skyldigheter. Vissa är kopplade till där man
bor. Rättigheterna handlar om att vi ska vara trygga, fria och ha möjlighet att
utvecklas. Det är grunden till det moderna samhället och demokratis livskraft.
Det är lätt att ta demokrati, och mänskliga rättigheter
för givet. Och tro att det alltid kommer att vara så. Men
demokrati är inte något som bara kommit från ingenstans.
Människor har under lång tid kämpat för rätten att vara
med och bestämma, öka sina möjligheter och skapa ett
bättre samhälle.
Detta känns idag långt borta. Men det är viktigt att
tänka på att allt vi ser omkring har tänkts ut av smarta
människor som gjort det möjligt för oss att leva så bra
som vi gör. Och att vi behöver fortsätta engagera oss för
samhällets utveckling. Att vi står inför stora utmaningar
blir tydligt när vi ser oss omkring. Så stora att det är lätt
att inte veta hur vi kan göra för att det ska bli bättre, eller
bara sluta bry oss.
Samtidigt som det ibland kan kännas hopplöst så har det
alltid varit vanliga människor som har kommit på de lösningar som behövdes för att göra världen bättre. Världen
blir, tvärtemot hur det känns om du ser på nyheterna,
bättre varje dag på nästan alla områden. Vi är mitt inne i
en historisk utveckling som vi får chansen att vara en del
av. Aldrig tidigare har du
kunnat göra så mycket.

Aktivt medborgarskap

Att skapa någonting
Det är en riktigt fin känsla att få möjligheten att
förverkla sina drömmar och påverka samhället i den
riktning du tror på. Genom att delta och göra något ökar
dina möjligheter att göra ännu större saker nästa gång.
Det är samtidigt svårt att se hur du ska börja, och det
finns fortfarande struktuter i samhället som gör att vissa
har svårare än andra att förverkliga sina idéer. Detta är
någonting som vi tillsammans måste lösa. Se över vilka
drömmar och möjligheter du har idag, och börja där.

Att fundera över
 Vad kan jag påverka där jag bor?
 Vilka demokratiska situationer
möter du i din vardag?
(tänk enkelt)
 Vad drömmer jag om?
 Hur börjar jag för att förverkliga
min dröm?

Att du får möjlighet att se dig som en del av samhället,
och att du har möjlighet att påverka utvecklingen, är en
förutsättning för en fortsatt utveckling. Vi behöver se
demokratin som något mer än att rösta vart fjärde år, och
inse att vi alla är en del av det. Genom de val vi gör, vad
vi handlar, vilka vi röstar på, hur vi bemöter andra, ger
en stor inverkan på samhället i framtiden.
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Passionen i centrum
Vi engagerar oss annorlunda idag än när våra föräldrar var unga. Därför syns
ofta inte det engagemang som finns när politiker eller tidningarna pratar om
vad som händer. Låt inte det stå i vägen för ditt engagemang. Vad vill du göra?

Alla är engagerade

Alla människor är engagerade i någonting. Vi får hela
tiden idéer om saker som skulle kunna förbättras eller
något vi skulle vilja göra. Men allt för ofta stannar det
just där, eftersom det kan vara svårt att se hur du kan
börja, eller det kan vara jobbigt att behöva kontakta en
politiker eller en förening.
Då är det bra att tänka att de behöver dig och dina idéer
minst lika mycket som du behöver dom. De blir väldigt
glada om någon hör av sig och har idéer om hur staden
kan förbättras.
Innan du börjar jobba med dina idéer kan du vara bra
att tänka lite på vad du vill och kan göra. Det kan ta lite
tid men gör så din idé har större chans att lyckas.

Börja med dig själv
Lägg ifrån dig datorn, stäng av mobilen och tänk på vad
du tycker om att göra. Något du har gjort, eller något du
tror du skulle tycka om. Tänk på vem du vill utvecklas
till att bli och hur du kan nå dit.
Om du ska orka förverkliga idéer och skapa nya saker
behöver det vara något du brinner för. Och om du vet
mer om dig själv och dina drivkrafter så blir det enklare
att hitta saker som du mår bra av, och vill göra under en
längre tid.

Hitta information
Med rätt information blir det enklare att hitta frågor som
människor bryr sig om, och som du skulle kunna få stöd
att genomföra.

Lokala medier
Börja läsa lokaltidningen på nätet. Där får du en känsla
för vad som händer i staden. Skriv ner namn på politiker,
företagare och andra människor som du kanske har nytta
av. Läs insändarsidan för att få information om vad människor bryr sig om och vill dela med sig av.

Sociala nätverk
Sociala nätverk är en mycket bra källa för information
om du hittar rätt. Starta ett Twitterkonto, det är okej att
bara följa personer utan att skriva. Följ konton som du
tror är intressanta och se vilka de följer. Kom ihåg att det
är okej att avfölja.
På Facebook kan du följa grupper eller sidor som pratar
om ämnen du är intresserade av. De kommer att dyka
upp som nyheter i ditt flöde.

Demokraticentrum
På Demokraticentrum får du information om hur EU
och riksdagen fungerar, presentation om delar av Falu
kommuns verksamheter samt hur man kan göra sin
röst hörd genom europeiskt medborgarinitiativ, folkinitiativ och medborgarförslag. Här hittar du också Falu
demokratipass samt information om hur man röstar.
Välkommen att besöka Demokraticentrum, vid ingången
till stadsbiblioteket.
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Visionera - hur ser din drömvärld ut?
Tänk igenom hur din drömvärld skulle se ut. Vilka skulle
bestämma, hur skulle människor vara mot varandra, hur
fungerar Internet. Tänk igenom så mycket som möjligt
och försök vara så konkret som möjligt. Det kommer
att hjälpa dig när du utvecklar dina idéer, för då vet du
redan ungefär vart du skulle vilja nå.

Att fundera över
 Vad skulle du vilja förändra i din
stad?
 Kan det finnas fler som vill samma
sak?

Bygg upp ditt nätverk

 Vart hittar jag likasinnade?

Att ha ett nätverk av människor kan vara viktigt för att
lyckas nå dina mål. Det är därför bra om du kan utöka
ditt nätverk. Till en början kan du skicka mail till människor du vill ha kontakt med och bara berätta om dig
och dina drivkrafter. Du kan också prata med andra på
skolan kring vad de tycker om de frågor du är intresserad
av och berätta mer om vad du vill göra. De kanske säger
att de också vill vara med.

 Hur tar jag kontakt?
 Vad skulle jag vilja göra? (dröm fritt)

Hitta föreningar som jobbar med frågor du är intresserad
av. Du behöver inte bli medlem men det kan vara inspirerande att lyssna och delta på något möte.
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Kommunen som arena
Vi har 290 kommuner i Sverige. Detta är grunden i samhället och många av de
beslut som påverkar oss bestäms av politiker i kommunen. Att ha koll på
kommunen ger möjligheter att göra bra saker.
Hur styrs kommunen

Partier

Varje kommun ser lite olika ut men i Falun är det
uppbyggt som bilden till vänster.

Alla partier är enkla att få tag på och är väldigt glada för
att du visar intresse för dem och deras politik. Besök
partiernas hemsidor för att läsa mer om deras politik och
se vilket som passar dina värderingar bäst.

Kommunfullmäktige de politiker som har valts av de
som bor i Falun att representera dem i alla frågor. Kommunfullmäktige träffas 9 gånger per år och beslutar om
alla större frågor som rör kommunen. För att kunna få
rätt underlag och förberedelser så har de valt ut 15 personer att ingår i kommunsstyrelsen, som samordnar och
följer upp kommunens ekonomi.

Nämnder
Nämnderna ansvarar för det mindre besluten inom kommunen och fattar beslut i frågor som till exempel hör
ihop med skola, äldreomsorg och byggfrågor. Nämnden
förbereder också ärenden som ska beslutas av fullmäktige
och genomför också beslut som fattas i fullmäktige. Det dagliga arbetet sköts inte av politker, utan av anställd personal,
som jobbar i de olika förvaltningarna som finns knutna till de
olika nämderna.

Politiker
Alla över 18 kan ställa upp för att bli valda som politiker.
De flesta politiker i Sverige är det på fritiden, de jobbar
eller pluggar samtidigt som de är politiker. Deras ansvar
är att, utifrån sina värderingar, ta beslut om hur staden
ska styras. Politikerna representerar olika partner, men
har röstats in som person. De måste alltså inte rösta som
sitt parti tycker, utan är fria att rösta hur de vill. Det är
sällan som någon politiker går emot partiet,
de är medlemmar för att de tycker att det är rätt politik.

Partierna har öppna möten, du kan alltså gå dit och
lyssna utan att behöva vara, eller bli, medlem. De är
också enkla att få tag på via telefon och mail. Om du vill
bli medlem i ett parti men ändrar dig är det enkelt att gå
ur och bli medlem i ett annat.
Partierna styrs av sina medlemmar. På deras årsmöten
bestäms vilka som ska sitta i styrelser och vilken politik
som drivas. Som medlem har du möjlighet att lägga
förslag på hur partiet ska tycka i en viss fråga.

Att fundera över
 Kan du tänka dig att gå på ett
möte med ett parti?
 Vilka

partier är jag intresserad av
att veta mer om?
 Hur får jag kontakt?

Håll koll på kommunen
falun.se/demokrati
/falukommun

falukommun
falu_kommun
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Engagemang i skolan
Du spenderar mycket tid i skolan. Varför inte använda lite av den tiden för att
hitta sätt att påverka samhället eller förverkliga idéer. Skolan är en bättre
plattform än du kanske tror.
Skolan är en plats du spenderar mest tid i som ung. Och
inom skolan finns stora möjligheter att kunna utveckla
ditt engagemang.
“Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma
värderingar och låta dessa komma till uttryck i
praktisk vardaglig handling.” Läroplanen för gymnasieskolan
Skolan har ett ansvar för att du ska kunna utveckla ditt
intresse och engagemang i samhällets utveckling, hur det
går till behöver du ta fram med din lärare eller rektor.

Ditt engagemang i centrum
Det finns möjligheter att engagera sig för olika frågor
inom skolan. Ibland kan du hjälp att åka på olika saker
som händer, eller få kontakt med olika personer i staden
som kan hjälpa dig komma vidare. Lärare och rektorn
tycker om engagemang och försöker hjälpa dig. Ibland
går det inte att få ihop, men se det som ett litet hinder och
försök igen, då kanske det passar bättre.

Elevinflytande
Ett elevråd, eller elevkår, är olika ord för ungefär samma
sak. En grupp elever som får möjlighet att påverka
skolans utveckling. Elevrådet är ofta ett första steg i
ett längre engagemang och lär dig hur du kan påverka,
arbeta tillsammans med andra och driva en organisation.
Många som idag är politiker eller ledare inom organisationer
började i elevrådet.
Ett elevråd kan göra många olika saker. Organisationen
Sveriges Elevkårer skriver om de olika typerna som finns;
1) Social verksamhet - sådant som skapar gemensam
och sammanhållnings på skolan till exempel en skolfest
8

2) Politisk verksamhet - sådant som handlar om att påverka
rektorn eller lärarna till exempel att kräva bättre scheman
3) Kulturell verksamhet - sådant som berikar skol-tiden
till exempel att sätta upp en pjäs eller en konsert
4) Ekonomiskt verksamhet - sådant som gör att
medlemmarna sparar pengar till exempel pressa priser på
studentmössor
Det är deras idé om vad ett elevråd kan göra, men om ni
hittar på saker som inte går in under de fyra områderna
är det precis lika bra. Är du intresserad av elevråd, kolla
in organisationerna Sveriges Elevråd SVEA eller Sveriges
Elevkårer för mer information.

Skoltidning
Är du intresserad av media och vill test, samtidigt som
du får chansen att påverka skolan. Gå med, eller starta,
en skoltidning. Skoltidningen kan antingen finnas på
webben eller kopieras för att spridas till eleverna. Det
finns fler sätt att nå ut med ditt budskap, du skulle kunna starta en podd eller YouTube-konto för att lägga upp
material. Skolan är ofta positivt inställda till en tidning.
Finns det ingen skoltidning på din skola skulle du kunna
starta en, kontakta Ung Media Sverige så kan de hjälpa dig.

Läs mer
 www.ungmedia.se
 www.svea.org
 www.sverigeselevkarer.se
 www.sverigeselevrad.se

Verktyg för inflytande
Det finns en massa hjälp att få för dig som vill påverka samhället.
Behöver du någon att bolla idéer med, pengar att genomföra din idé eller fler
människor så finns det kanske inom kommunen eller föreningar.
Det finns idag olika sätt att öka sitt inflytande i samhället. Genom att använda de verktyg som finns kan du
stärka din röst och bidra med dina tankar. Våra politiker
jobbar för oss, och du har större möjligheter än du tror
att påverka.

Arenan och Valhall
Mötesplatserna Arenan och Valhall Ungdomens Hus är
bra platser att börja på om du vill göra något i Falun.
De har gjort många aktiviteter och kan ge stöd till dig
som vill göra något. Där finns också lokaler och andra
resurser som du kanske behöver för att verkliga din idé.

Föreningar, gå med eller starta
En förening är en grupp människor som gått ihop och
vill göra någonting tillsammans. I Falu Kommuns föreningsregister (friwebb.falun.se/forening) finns det 225
registerade föreningar inom många olika områden. Sök i
registret och så se om det är någon som låter intressant.
Då kan du kontakta dem och be om att få bli medlem,
de flesta blir väldigt glada över nya medlemmar.
Hittar du ingen förening som passar så kan du bilda en
egen. För det behöver ni vara minst tre personer som
bestämmer att ni vill göra något tillsammans. På www.
foreningsinfo.se finns information du behöver för att
kunna bilda en.

Prata med politiker
Politiker jobbar hela dagarna för dig och alla andra i
kommunen. Och dom är oftast både enkla att få tag på
och prata med. Får dom är det väldigt viktigt att få koll
på vad unga i staden tycker.

Gå med i ett parti
Partierna är som vilka föreningar som helst, du kan bli
medlem och vara med och påverka vad partiet ska tycka.
Du behöver inte hålla med på alla frågor för att gå med
i ett parti, om alla tycker lika skulle de inte utvecklas
någonting. Tvärtom behöver de medlemmar som bryr
sig om sin fråga och försöker påverka partiet att tycka så
också. Men bli inte allt för sur om du inte får igenom
just din fråga, partierna drivs demokratiskt och du måste
ha med dig minst hälften av medlemmarna för att lyckas.
Du kan gå med i ett parti och testa, det är enkelt att
byta. Vissa partiet tillåter dig till och med att vara
medlem i fler samtidigt.

Ungdomsdemokrativägledaren
I Falun finns det en person som finns till för dig som är
ung och vill göra din röst hörd, vår ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén. Han kan hjälpa dig att hitta rätt
person att prata med, rätt grupp att engagera sig i eller
svar på frågor som du har.
Ett ungdomsråd liknar elevrådet på skolan, men har
istället fokus på att påverka kommunens utveckling.
Ungdomsråden har ofta stora möjligheter att kunna prata
med de som bestämmer i staden och genomföra projekt.
Falun har haft ungdomsråd från och till utifrån intresse,
för att få information om ungdomsrådet i Falun, kontakta Demokrativägledaren.
Ungdomsrådet är ett riktigt bra sätt att låta ditt engagemang växa genom att testa olika aktiviteter, träffa andra
engagerade och känna att det faktiskt går att påverka och
göra grejer. Läs mer på www.sverigesungdomsrad.se.
Du når Klas på 023-820 45 eller klas.sjoren@falun.se
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Demokrativägledaren

Samråd

Falun är den första staden i Sverige som har en person
som bara jobbar med att hjälpa dig och andra medborgare att stärka er röst i staden. Vägledaren har som
uppgift är att bygga broar och stärka relationen mellan
medborgare och kommunen. Vara ett stöd och bollplank
till politikerna och uppmuntra vägleda medborgarna att
göra sin röst hörd, komma in med förslag och ta egna
initiativ. Hon heter Pernilla Nylander.

När kommunen vill bestämma stora saker, som hur de
vill använda ett markområde i staden eller hur en verksamhet kommer att påverka miljön, behöver de bjuda in
alla till ett samråd. Där ska kommunen berätta vad deras
förändringsförslag innehåller, varför de vill ändra just
detta och vilken påverkan det kommer att ha. Sedan får
alla som är med i samrådet ge sina åsikter om förslaget
och kunna vara med och förändra det. Kommunen lägger ut inbjudningar och mer information om samråd på
hemsidan.

Ring 023-860 77 eller maila pernilla.nylander@falun.se
så kommer du rätt direkt.

Medborgarförslag
Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på
något du vill förändra eller förbättra när det gäller Falu
kommuns verksamhet. På så sätt kan du påverka och du
sätta en fråga eller ett förslag på kommunens politiska
dagordning.
Alla folkbokförda i Falu kommun kan lämna in ett medborgarförslag, även om du inte är över 18 år.
Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Det går däremot inte att
lämna in medborgarförslag i någon förening eller organisations namn.

Folkinitiativ
Folkinitiativ är en grundläggande rättighet att föreslå en
folkomröstning i Falun om en viss fråga eller förslag som
rör kommunens verksamhet.
För att lyckas med det behöver du eller ni stöd av minst
10% av de röstberättigade kommuninvånarna, för
närvarande ca 4500 falubor. Dessa personer behöver
skriva på ett formulär med ditt eller ert förslag inom sex
månader från det att förslaget registerats och diarieförts
hos kommunen. Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i
kommunfullmäktige, där det beslutas om när en folkomröstning ska hållas och vilka svarsalternativ som ska stå
på röstsedeln. Om däremot minst 2/3 av ledarmötena i
fullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning i frågan.
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Offentlighetsprincipen
Eftersom medborgarna, genom skatten, betalar lönerna
för de som jobbar inom kommunen har alla rätten att få
veta vad som händer. Du kan beställa anteckningar från
politikernas möten, mail som skickats eller kommit in
till kommunen, beslut och mycket annat.
Allt som antingen har tagits fram av, eller kommit in till,
kommunen är offentligt. I vissa fall kan de besluta om
sekretess, men då ska de ha en bra anledning till detta.
På kommunens hemsida finns ett “Diarium” där du kan
söka genom kommunens handlingar. Detta gäller inte
bara kommunen, utan även Regeringen och Riksdagen.

Demokratipasset
Falu demokratipass är en
informationsbroschyr som ger
dig vägledning till hur du kan
påverka politiska beslut på
olika nivåer.
Passet finns att hämta på
demokraticentrum, stadsbiblioteket, biblioteksfili
alerna och i kommunens
reception i Egnellska
huset, Myntgatan 45.

Gör det själv
Har du en dröm du skulle vilja förverkliga? Eller känner du att något är fel i
samhället? De flesta fastnar tyvärr där på grund av att det är svårt att veta hur
en kan gå vidare, vem kan hjälpa till. Men det är ofta enklare än du tror att
göra något, speciellt om du har en plan och tar ett steg i taget.
Planera

Gör

Dröm stort, börja enkelt. Det är bra att tänka hur du
dina idéer ska förändra samhället, eftersom vi först måste
tänka ut något för att kunna göra det. Samtidigt är det
viktigt att börja med några enkla steg för att komma
igång och känna hur det känns att nå ett mål (det är
väldigt trevligt).

Projektet

Innan du kan börja så behöver du planera lite. Du utgår
från den tid och möjligheter du har. Lyssna på människor
i din närhet och fråga dem kring det område du skulle
vilja jobba inom. Genom att lyssna så får du veta mer
om hur andra ser på problemet och se om det är något
som skulle kunna få stöd.

Ni behöver komma överens om vad ni vill uppnå med
projektet.

Att fundera över
 Vad vill du göra?

Projekt är ett namn för någonting som är mer än en
aktivitet (till exempel ett möte) och har ett mål. Alla
projekt har några saker gemensamt.

Ett tydligt mål

Ett start och ett slutdatum.
En plan hur du ska kunna nå målet till slutdatumet.
Utifrån projektets mål och ramar bestämmer ni sedan
vad ni vill göra och genomför aktiviteter. Genom att
ha tänkt igenom i förväg vad ni vill göra är det enklare
att hålla koll på de framsteg ni gör och att söka pengar
för att genomföra aktiviteter. Projekt är väldigt vanlig
överallt och bra att lära sig inför arbeten och föreningsengagemang.

 Vad är första steget för att komma igång?
 Vad är målet med projektet?
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Skriv en plan

Namninsamlingar

Det är bra att skriva ner vad du vill göra och hur du ska
nå dit i en plan. Tänk igenom detta.

Syfte. Varför är projektet viktigt

Namninsamlingar är ett bra sätt att dels påverka politiker
och dels verkligen få koll på hur många som håller med
dig om en fråga. Det finns möjligheter att skapa digitala
insamlingar via Change.org eller göra ett i datorn och
skriva ut.

Målgrupp. För vem ska du göra projektet

Insändare

Bakgrund. Varför vill du göra projektet

Mål. Vad vill du att projektet ska uppnå
Aktiviteter. Hur ska du uppnå målen.
Budget. Vad kommer det att kosta,
och hur kan du hitta pengarna.
Tänk på att planen kan förändras under tiden, så var
beredd att skriva om vissa delar om förutsättningarna
förändras.

Få med fler
Ett projekt är roligare att göra tillsammans med fler, och
chansen är stor att ni tillsammans når längre. Försök att
hitta minst en till person som vill vara med. Samtidigt är
det viktigt att inte satsa för mycket tid och kraft på att
hitta nya människor. Gör vad ni kan och sprid vad ni gör
så kommer fler att bli intresserade.
Att samarbeta med andra grupper kan verkligen ge kraft
åt ert projekt. Ta kontakt med andra som jobbar med
ungefär samma sak och föreslå ett samarbete. De flesta är
väldigt intresserade av samarbeten.

Insändarsidorna i den lokala tidningen är någonting som
de flesta läser. Och de är alltid intresserade av att ta in
nya röster. Välj ett ämne du vill skriva om, och läs andra
insändare för att förstå hur de skrivs. Sedan är det bara
att skriva. Tidningens redaktör kan hjälpa dig om de är
intresserade av texten.

Media
Lokala medier är oftast intresserade av vad unga gör i
staden. Så det är ganska lätt att få publicitet om ni vill ha
det. Skicka ett mail till de lokala medierna och berätta
om vad ni tänker göra och en person som de kan kontakta. Om de inte hör av sig så kan du alltid ringa och
fråga om de är intresserade av att träffa er.
Ha som vana att läsa tidningen och riva ut artiklar som
handlar om intressanta saker, titta vem som har skrivit
texterna och kontakta den personen. Säg att du tycker
att hen skriver intressanta saker och be att få skicka mer
information om er.

Nå ut
Internet
Att använda Internet gör att du kan nå många människor gratis eller väldigt billigt. Genom sidor som
Facebook kan du hitta andra som brinner för samma sak
eller sprida information om vad du vill göra. Våga skriva
om varför du tycker att det du vill göra är viktigt för dig.
Hitta grupper som handlar om ungefär samma sak, eller
starta en egen. Var aktiv och skriv en kommentar om du
har något att tillföra en statusuppdatering.

Att fundera över
 Finns det redan liknande projekt?
 Kan du starta en grupp, sida eller
hemsida för att nå ut med ditt projekt?
 Känner du någon som kan hjälpa dig
eller kanske vill vara med?
 Känner du någon som jobbar på tidningen, radion eller tidningen som
du kan ta kontakt med?
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Hitta pengar
Många idéer kostar pengar att genomföra. Som tur är
finns det pengar om ni har en bra idé och lite tur. För
att kunna söka bidrag behöver du ofta uppfylla olika
kriterier, som ser olika ut. Läs dem noga så ökar chansen
att du får ett positivt svar.

Kommunen
Arenan kan stötta er om ni vill göra ett projekt genom
dom, bland annat kan de hälpa er att söka pengar genom
en organisation som heter Fritidsforum. Brukar du vara
på en fritidsgård kan ni i gårdsrådet skapa projekt som
fritidsgården kan söka pengar från kommunen för.

PengaAkuten
Du kan söka pengar genom Region Dalarna (www.
regiondalarna.se/ung-kraft). Där kan du söka upp till
20 000 kronor och det går ganska snabbt att få svar.
Idén kan egentligen vara vad som helst: En kokbok för
fattiga studenter, ett LAN, rollspel, innebandyturnering,
välgörenhetsevent, skateboardramp eller poetry slam.
Bara din fantasi sätter gränser.

Landstingets projektstöd
Två gånger per år kan du söka projektstöd från Landstinget Dalarna. Du kan få upp till 100 000 kronor för
ett projekt som på något sätt handlar om kultur eller
utbildning. Bidraget måste sökas av en förening.
www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Stod-och-stipendier/Projektstod/

Att fundera över
 Vet du vilka möjligheter som finns
i din kommun?
 Har du besökt t.ex Arenan?
 Vad är region Dalarna och
Landstinget Dalarna?
 Hur startar jag en förening?
 Är du eller någon du känner
medlem i en förening?
 Hur ska du ta reda på det du vill
veta?

Ungdomscoacher
I Falun finns det ungdomscoacher på
Arenan, som finns till för att hjälpa och
stötta när du vill genomföra projekt.
Skapande, konst, musik, jämställdhet,
demokrati, eller vad som helst.
Du kan vara själv eller med din förening.
Kontakta ungdomsdemokrativägledaren
för mer info på klas.sjoren@falun.se

Läs mer

Större projekt

 www.sverigesundsomrad.se

Vill ni göra något som kostar ännu mera pengar är ett
tips att kolla in Allmänna Avsfonden (www.arvsfonden.
se). Då krävs det att du har en förening som söker. Kontakta en förening i staden och se om de är intresserade av
att driva projektet tillsammans med er. De har också en
bra lista över fler som kan ge pengar.

 www.ungmedia.se
 www.svea.org
 www.sverigeselevkarer.se
 www.sverigeselevrad.se

Håll koll på kommunen
falun.se/demokrati
/falukommun
falukommun
falu_kommun
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