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Innehållsförteckning

Ung i Skåne riktar sig till unga mellan
13-25 år. Projektets syfte är att öka ungas delaktighet och engagemang i samhället. Unga i Skåne
kan söka upp till 25 000 kr i stöd för att genomföra ett projekt. Unga planerar och driver själva
sina projekt och vid behov finns möjligheten
till stöttning från en ungdomscoach. Projekten
ska vara av och för unga! Ung i Skåne bygger på
samverkan mellan tre ungdomsprojekt i tre
Skånska Leaderområden.
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Projekten som samarbetar i Ung i Skåne är finansierat av två fonder: Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt finns 1 461 000 kr
till ungas projekt. Sedan våren 2018 har 50 projekt
genomförts. Dessa presenteras närmare i lägesrapporten, geografiskt uppdelat på
de olika Leaderområdena.
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U-LAG
Om U-LAG
Hallå där! Med Amina Eskstrand, 15 år

Alla tre ungdomsprojekten i Ung i Skåne är

uppbyggda på liknande sätt där unga under enklare former kan söka ekonomiskt stöd för att skapa
och anordna arrangemang och aktiviteter för sig
själva och andra unga.
La Source har en ungdomsstyrelse, U-LAG, kopplad till projeket. I Ung i Mittskåne samt Unga Ess
finns planer att starta U-LAG under våren 2021.
Att arbeta med U-LAG är en beprövad modell som
använts framgångsrikt i flera leaderområden i
föregående programperiod. I La Source har ungdomarna i U-LAG rollen som beslutsfattare där
de får vara med och påverka och styra projektet.
U-LAG’s främsta uppgift är att besluta om vilka
delprojekt som ska beviljas stöd. Ungdomarna i
U-LAG fungerar som ambassadörer och i deras uppdrag ingår också att sprida information till andra
ungdomar om hur det går till att söka pengar hos
La Source. U-LAG består av 8 ungdomar i åldern
14-21 år med representation från samtliga av
leaderområdets fyra kommuner.

Varför valde du att söka till U-LAG?
Det verkade som ett mer seriöst och roligare
sätt att kunna uttrycka sina idéer och tankar.
När man ändå är ganska kreativ av sig så
lät det kul att ha ett ställe där ens idéer kan
utvecklas och byggas på av andra begåvade
ungdomar.
Vad är det bästa med att vara med i U-LAG?
Att träffa på ungdomar med olika bakgrund,
tankar och intressen men med samma mål.
Vi är alla extremt olika i U-LAG men vi hjälps
åt, bygger på varandras idéer och kommer
på lösningar. Sen så är det ju fantastiskt kul
att se när ens idéer går till ”uppfyllelse” och
inte bara stannar som en idé.
Hur är det att vara ung och få vara med och
påverka?
Det är extremt intressant och lärorikt. Jag
har själv alltid haft uppfattningen att jag får
sitta runt och vänta tills jag är vuxen för att
kunna påverka. Men nu har man fått inse att
det inte är så särskilt svårt att påverka, man
måste bara se sina möjligheter och hitta
personer som är villiga att lyssna.

La Source U-LAG. Bakre raden: Elis Andersson,
Tilde Andersson, Louise Bennison, William Thorén,
Andreas Thell (ungdomscoach). Främre raden:
Amina Ekstrand, Alva Törnqvist, Elsa Ottosson,
Natalie Anzelius.
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Ung i MittSkåne
Ung i MittSkåne riktar sig till unga mellan 13-25
år och projektets syfte är att öka delaktighet och
engagemang i demokratiprocessen på landsbygden. Genom Ung i MittSkåne kan unga i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby söka upp till 20 000 kr
i stöd för att förverkliga sitt projekt. Unga planerar
och driver själva sina projekt med stöttning från
en ungdomscoach. Projekten ska vara av och för
unga!

Hallå där! Med Johan Hatje, 24 år

Ung i MittSkåne finansieras av landsbygdsfonden
och Regionala utvecklingsfonden med en total
budget på 311 000 kr. Under projekttiden, sommaren 2018 till våren 2021 har 13 projekt genomförts.
Dessa presenteras närmare i delen projekt i MittSkåne.

Varför är det viktigt att inkludera unga på
landsbygden?
För att det skall kunna finnas en balans, att
inkludera unga på landsbygden skapar nya
utvecklade samhällen och där möts olika
perspektiv som lyfts fram för att skapa nya
samarbeten och projekt.

Kartan nedan visar fördelningen av projekt mellan
MittSkånes kommuner.

Vad har du lärt dig via ditt projekt?
Det som jag framförallt lärt mig via mitt
projekt är samarbete med andra aktörer
i samhället som också vill förändra och
skapa förutsättningar för att lyssna på
ungas engagemang och drivkraft, att lyfta
ungas idéer och skapa plattformar för oss
att mötas på och utvecklas. Vidare har jag
också lärt mig hur viktigt det är med en bra
plattform för marknadsföring, att det inte
behöver kosta så mycket pengar utan att
man använder det man har runt omkring sig
och jobbar med det.

Höör

Hörby

Vad har varit roligast med att driva projekt?
Hela processen, att få se ett frö gro till en
stor fin solros som längst vägen får möta
framgångar och motgångar, men som
framförallt vid slutet av projektet får se
det färdiga resultatet, och bäst av allt, att
mitt projekt blev så pass lyckat under en
så begränsad tid som jag hade. Det kom
jättemycket folk och det var tack vare olika
komponenter ihop som gjorde det till en
succé.

Eslöv
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Projekt i MittSkåne
Livemusik på stan
Var finns kultureventet för unga i Eslöv och där unga musiker kan få en scen
för ny publik? Projektet Livemusik på stan vill visa att det går att genomföra
livemusik i Eslöv för unga. Genom att lyfta unga och lokala talanger skapas
en plattform för nya artister i MittSkåne.
När: juni - augusti 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

13 222 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

2 personer

Ideell tid

300 timmar

Deltagare/Besökare

200 personer

Ragnars ljudstudio
Idag är det svårt att spela in sitt egna musikalbum då studios ofta ligger i
storstäderna och kostar mycket pengar. Projektet Ragnars ljudstudio vill
erbjuda unga på landsbygden möjligheten att lära sig mer om ljudproduktion
och producera sin egna musik. Genom att arrangera utbildningstillfällen kan
unga i MittSkåne producera sin egna musik och använda studion för
inspelning av t ex. ett nytt album.
När: april 2019 - oktober 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 00 kr

Aktiviteter

3

Projektledare

1 person

Ideell tid

200 timmar

Deltagare/Besökare

20 personer

Klätterhajk med scouterna i Höör
I projektet Klätterhajk kombinerar unga i scoutgruppen “Spiddekaugorna”
naturintresse med entreprenörskap. De utbildar sig till klättringsguider och
arrangerar tre klättringsevent som har målgruppen unga och familjer.
När: februari - augusti 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 000kr

Aktiviteter

4

Projektledare

3 personer

Ideell tid

1100 timmar

Deltagare/Besökare

44 personer
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Golfläger med juniorer på Eslövs golfklubb
Ungdomar på Eslöv GK vill ha en bättre sammanhållning och hitta nya metoder för att träna de yngre juniorerna. Därför arrangeras ett golfläger och
träningsdagar för yngre juniorer på Eslöv GK.
När: juni - september 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

15 460 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

1 person

Ideell tid

100 timmar

Deltagare/Besökare

30 personer

SkateBugs i Stehag
Projektet SkateBugs kombinerar två av goda ting, skate och LAN. I projektet
arrangeras ett skateläger av några ungdomar som kombinerade skate med
LAN. De bjuder in andra unga från Halmstad, Varberg och Skåne.
När: augusti - november 2019

PROJEKTFAKTA
Stöd

12 522 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

3 personer

Ideell tid

150 timmar

Deltagare/Besökare

25 personer

Unga golfare hjälper yngre golfare
Ungdomar på Bösjökloster GK vill ha bättre gemenskap mellan alla åldrar och
även träffa andra juniorer från MittSkåne. Därför arrangeras ett läger där
juniorer från MittSkåne i olika åldrar kan delta och spelar golf tillsammans.
När: maj - september 2019

PROJEKTFAKTA
Stöd

18 000kr

Aktiviteter

4

Projektledare

3 personer

Ideell tid

100 timmar

Deltagare/Besökare

22 personer
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Yelda Julnatt
Yelda julnatt är en persisk tradition som infaller några dagar innan jul. Några
ungdomar i Eslövs Multikulturella föreningen vill kombinera kombinera firandet av Yelda med julen. Därför arrangeras en kväll “Yelda julnatt” där musik
spelas av lokala förmågor och mat serveras.
När: december 2018 - februari 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

16 000 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

3 personer

Ideell tid

146 timmar

Deltagare/Besökare

100 personer

Fotoutställning om identitet
Projekt Fotoutställning om identitet lyfter unga på landsbygden som på olika
sätt är i minoritet i samhället genom en fotoutställning. Med hjälp av bild och
text visar utställningen på ungas berättelse från landsbygden.
När: maj 2019 - pågående
PROJEKTFAKTA
Stöd

13 500 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

1 person

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Träningsläger
På Bosjökloster GK vill några ungdomar spela på en annan bana i världsklass
och kombinera detta med en träningsdag. Därför arrangeras en en dag på
Bara GK för unga golfare i MittSkåne där man spelar och tränar tillsammans.
När: juli - september 2019

PROJEKTFAKTA
Stöd

10 750 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

2 personer

Ideell tid

100 timmar

Deltagare/Besökare

40 personer
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Mörkergolf
Projektet Mörkergolf vill dra nytta av höstens mörker och arrangera en mörkergolftävling. En grupp unga golfare bjuder in unga och vuxna till en ny
tävlingsform som på ett lekfullt sätt skapar nya möten mellan generationer.
När: augusti - december 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

19 500 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

2 personer

Ideell tid

62 timmar

Deltagare/Besökare

34 personer

Idrott för alla
Ungdomsgruppen i Askeröd vill skapa en mötesplats för unga och anordna
gemensamma aktiviteter och utflykter. Projektet bygger på att alla har olika
förutsättningar och därför är det viktigt att testa nya saker och lära från
varandra. Ungdomsgruppen planerar ett antal aktiviteter så som bakdag,
fotbollskväll och besök till simhallen.
När: maj 2020 - pågående
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 000 kr

Aktiviteter

4

Projektledare

6 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Vindskydd i Fogdarödsskogen
Aktiviteter inomhus har inte varit lätt under 2020 och därför vill en grupp
unga scouter skapa en mötesplats utomhus. Projektet “vindskydd i Fogdarödsskogen” bygger på att praktisk lära sig byggtekniker och planering
men även skapa en plats utomhus för aktiviteter.
När: juni - november 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 000 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

3 personer

Ideell tid

768 timmar

Deltagare/Besökare

34 personer
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Miljöresa genom Europa
Ungdomsgruppen i Höör vill träffa andra ungdomar som är miljöintresserade och utbyta idéer kring engagemang. Miljöresa genom Europa drivs av en
grupp på 9 personer som träffades på Kulturgården i Höör där de startade
en ungdomsgrupp. Projektet bygger på att resa genom Europa för att se hur
man i andra länder arbetar med hållbarhet. Genom att ta tåget och hoppa av
på olika platser och intervjua miljöorganisationer vill de jämföra med hur det är
i Sverige.
När: maj 2020 - pågående
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 000 kr

Aktiviteter

4

Projektledare

9 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår
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Unga Ess
Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna
13-25 år i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra
Göinge kommun.Syftet med projektet är att få
unga att känna större delaktighet och påverkansmöjlighet för sin hemort, samt fånga upp och
stötta ungas engagemang och drivkraft.

Hallå där! Med Emilia (16 år) och Amanda
Hammarstedt (14 år), projektledare.

Genom projektet kan unga söka upp till 25 000
kronor för att genomföra sina projekt.
En ungdomscoach finns anställd hos Skånes Ess
för att stötta, engagera och hjälpa ungdomarna.
Genom olika arrangemang, träffar, uppsökande
aktiviteter och samarbeten med organisationer,
föreningar och verksamheter som jobbar för och
med unga ska ungas drivkraft och engagemang
tas tillvara.
Varför är det viktigt att inkludera unga på
landsbygden?

Projektet finansieras av två fonder: Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt
europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt
finns 750 000 kronor för ungas projekt

Det finns inte lika många aktiviteter för unga
på landsbygden som i storstäderna. Det kan
också vara bra att skapa sammanhållning
mellan ungdomar.

Kartan nedan visar fördelningen av projektmellan
Skånes Ess kommuner.

Vad tycker du att olika aktörer kan lära sig
av de unga?
Hur man arbetar med olika projekt,skapa
kontakter och ta ansvar.

Osby

Hur arbetar din arbetsplats med att fånga
upp initiativen som kommer från unga?
Det är kul att se allting funka så som man
har tänkt sig, träffa ny människor och framförallt har vi och alla deltagare haft extremt
roligt under den period som vi har drivit
projekten.

Bromölla
Östra Göinge

Kristianstad
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Projekt i Unga Ess
Artists
Var finns en mötesplats där tjejer kan mötas och få utrymme för kreativitet
och skapande? Just en sån mötesplats är är vad projektet Artists ska skapa.
Genom kreativa skapandeträffar, studiebesök och en avslutande resa med
utställning ska alla som vill få möjlighet att hitta sin kreativa ådra.
När: april 2019 - september 2020
Projektet avslutades i förtid och ingen ideell tid är redovisat.

									
PROJEKTFAKTA
Stöd

5 000 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

2 person

Ideell tid

Inte redovisat

Deltagare/Besökare

5 personer

BCP Wakegirls
Wakeboard är vad tjejerna i BCP Wakegirls brinner för. Väldigt få tjejer tävlar
och åker wakeboard, och därför vill BCP Wakegirls att fler ska få upp ögonen för sporten. Genom att erbjuda gratis “prova-på” tillfällen där projektet
öppnar CabelParken för tjejer ska man skapa gemenskap och visa glädjen i
sporten!
När: mars - september 2019
PROJEKTFAKTA

									
25 000 kr

Stöd

Aktiviteter

12

Projektledare

6 personer

Ideell tid

154 timmar

Deltagare/Besökare

34 personer

Under projektet kom Sveriges
bästa wakeboardtjej på besök efter
att ha hört talas om BCP Wakegirls.
Efter projektet har andelen tjejer
som tävlar i wakeboard ökat, och
motsvarande projekt har startats
på flera andra cabelparks runt om
i Sverige - allt med inspiration från
BCP Wakegirls.
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Antologin Glimmande Ögonblick
Kreativt skrivande, fantastiska texter som inspirerar och möjlighet till att
själv börja skriva - det är vad projektet Antologin Glimmande ögonblick vill.
Genom att trycka sina egna texter, anordna bokrelease, berättarafton, skrivarworkshops samt dela ut böcker till allmänheten finns tillfällen att skriva,
läsa och inspireras.
När: januari - juni 2019

									
PROJEKTFAKTA
Stöd

21 832 kr

Aktiviteter

4

Projektledare

4 personer

Ideell tid

160 timmar

Deltagare/Besökare

300 personer

Beach för alla
På Bromölla vattenskidklubb finns en gammal beachvolleybollplan. I detta
projekt ska den restaureras för att sen ha beachvolleyboll under sommaren.
Precis som projektnamnet låter är den öppen för alla!
När: juni 2019 - september 2020

									
PROJEKTFAKTA
Stöd

24 953kr

Aktiviteter

8

Projektledare

6 personer

Ideell tid

30 timmar

Deltagare/Besökare

40 personer

Borgeby fältdagar med LRF Kickers ----->Bodaborg
Hur ska barn uppvuxna på lantbruk hitta varandra? Det löser LRF kickers som
i projektet fixar en bussresa med en guidad VIP visning av Borgeby fältdagar
för lantbruksintresserade ungdomar. Massa nya kontakter, kunskap och en
fantastisk dag utlovas. Gratis såklart!
På grund av Corona är projektet justerat till att vara ett nätverkande projekt
mellan barn och unga som bor på lantbruksgårdar. Första stoppet: Bodaborg!
När: mars - september 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd
25 000 kr
									
Aktiviteter

1

Projektledare

8 personer

Ideell tid

438 timmar

Deltagare/Besökare

20 personer
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DayHack - gamingdag för barn
Olivia, Assar och Lizette vill visa hur viktigt e-sport är för barn. I sitt projekt
DayHack arrangerars ett LAN och en mötesplats där de som är mellan 8-14
och intresserade av e-sport kan mötas. Både de som aldrig spelat och vill
testa och de som spelar ofta är välkommen.
När: januari - mars 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

3 personer

Ideell tid

110 timmar

Deltagare/Besökare

60 personer

Bromölla Parkour
Alla ska testa parkour/OCR! Det hoppas gänget som kommer att bygga en parkourbana utomhus, öppen 24/7. Öppen bana med kunniga
parkourfantaster för att fira nya parken ingår i projektet!
När: januari - november 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

5

Projektledare

15 personer

Ideell tid

110 timmar

Deltagare/Besökare

50 personer

Buggkurs
Monia och Viktoria vill sprida glädjen med dans, och vad är då bättre än att
arrangera en buggkurs? Vid 10 tillfällen kan ungdomar lära sig att dansa
bugg tillsammans i Glimåkra folkets park.
När: maj - december 2018
PROJEKTFAKTA
Stöd

24 985 kr

Aktiviteter

10

Projektledare

2 personer

Ideell tid

87 timmar

Deltagare/Besökare

50 personer
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Demokrati i Almedalen kräver unga på plats!
Varför pratar politiker och beslutsfattare om unga istället för med unga? Det
duger inte! Därför drog ett gäng unga igång projektet för att sprida sitt budskap och göra sitt mål till verklighet. Genom att visa sig på plats i Almedalen
samt ha workshops innan om inflytande lyckades man få vara delaktiga i
samhällsfrågor på vuxnas arena.
När: maj - december 2018
PROJEKTFAKTA
Stöd

27 708 kr

Aktiviteter

7

Projektledare

5 personer

Ideell tid

412 timmar

Deltagare/Besökare

110 personer

Fälttävlansläger
Ridsporten har många grenar, där fälttävlan är en av dem. Gemenskap, kärleken till hästen och nya vänner är ledord. I projektet arrangerar Victoria och
hennes kompisar ett fälttävlansläger där man får pröva terrängbanan under
ledning av en känd tränare. Övernattning i en stuga så att fler hästintresserade kan lära känna varandra för de som vill. Gratis och öppet för alla med
tillgång till egen häst eller ponny.
När: juni - september 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

6 personer

Ideell tid

82 timmar

Deltagare/Besökare

Samma som projektgrupp

Girls Action Camp
Bouldering, Trampoline, Parkour, SUP, Skate, Wakeboard? Girls Action Camp
är ett läger som arrangeras av fyra tjejer från Bromölla, för dig som är tjej
och vill testa actionsporter. Adrenalin, nya vänner och minnen för livet utlovas.
När: oktober 2019 - augusti 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

8

Projektledare

4 personer

Ideell tid

200 timmar

Deltagare/Besökare

9 personer
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Göinge bil & motor
Albin som driver detta projekt har som mål att etablera en bilverkstad. Här
finansierar vi delar av uppstarten genom att betala för en lokal.
När: juli 2020 - pågår
PROJEKTFAKTA
Stöd

16 500 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

1 person

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

HG-Lures
Att utveckla sitt intresse till att bli ett företag, det är vad Hannes vill i projetet
HG-Lures. Hannes ska utveckla och lära sig nya metoder och material för
tillverkning av fiskedrag samt använder sig av dragen för att marknadsföra
sig själv på sociala medier genom att låta andra unga provfiska dragen.
När: augusti - november 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

16 201 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

1 person

Ideell tid

60 timmar

Deltagare/Besökare

10 personer

Ivö Meet 2019
Tänk dig en ö full av bilintresserade människor, polerade bilar och häftiga
epa-traktorer. Det är just vad arrangören twentyniners crew har fått stöd för.
Bilträffen arrangeras på Ivön och både bilar och epa-traktorer kommer att
ställas ut.
När: mars - juni 2019		

PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

10 personer

Ideell tid

700 timmar

Deltagare/Besökare

300 personer
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Psykisk ohälsa - Elin
Elin, som driver detta projekt, har som idé att föreläsa för unga om psykisk
ohälsa. För att göra detta vill hon utreda hur det är att starta ett företag, gå
en utbildning och få rådgivning.
När: mars 2020 - pågår

		
PROJEKTFAKTA
Stöd

15 336 kr

Aktiviteter

Pågår

Projektledare

1 person

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Marknadsföringsundersökning
Eric & Eric driver ett företag mot trädgårdsskötsel. För att lära sig mer
och utvecklas inom marknadsföring ska de skapa olika annonser för olika
medier och se vilket som ger bäst resultat. Något som på sikt kan få deras
företag att växa.
När: mars 2021 - pågår
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000kr

Aktiviteter

Pågår

Projektledare

2 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

PR-strateg
Lukas driver ett UF företag, men vill vidareutveckla företaget till ett aktiebolag efter studenten. För att lyckas ska han, som en del i processen, gå en
kurs i PR-strategi.
När: december 2019 - augusti 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

14 900kr

Aktiviteter

1

Projektledare

1 person

Ideell tid

128 timmar

Deltagare/Besökare

Inte aktuellt här
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Projekt Hurdal
Hur är det att leva med synnedsättning? Det är en fråga som ungdomarna i
Projekt Hurdal vill skapa förståelse för. Genom att anordna en dag där aktiviteter såsom goalball, fotboll, klättring och matlagning kan testas vill man
visa vilka möjligheter som finns och pusha andra ungdomar med synnedsättning att våga.
När: februari - oktober 2019
PROJEKTFAKTA
Stöd

22 858 kr

Aktiviteter

4

Projektledare

5 personer

Ideell tid

410 timmar

Deltagare/Besökare

40 personer

Projektresa CERN
De tre killarna i projektet vill inspirera andra till att välja sin framtid, kanske
starta eget eller välja en utbildning, för att följa sina drömmar. Projektet
innefattar en föreläsningsturné och en studieresa till Cern i Schweiz.
När: december 2019 - april 2020

PROJEKTFAKTA
Stöd

15 370 kr

Aktiviteter

3

Projektledare

3 personer

Ideell tid

95 timmar

Deltagare/Besökare

45 personer

Lantbruksmässa i Berlin/LRF Kickers
Hur är det att vara ung och växa upp med en framtid inom lantbruk? För att
skapa gemenskap bland andra unga som växer upp på en gård, och för att
informera andra unga om hur det är, ska ett gäng lantbrukarbarn åka på en
mässa i Berlin för att uppdatera sig om det senaste inom näringen. Därefter
ska de presentera möjligheterna med att växa upp på en gård för sina klasskompisar. De vill också starta upp ett nätverk för lantbrukarbarn - LRF Kickers.
När: januari - mars 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

23 404 kr

Aktiviteter

5

Projektledare

5 personer

Ideell tid

410 timmar

Deltagare/Besökare

75 personer
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När tidningen Land gjorde sin 50 lista på
människor som gjort mest avtryck 2020
hamnade projektledaren och grundaren av LRF
Kickers Anton Persson på en imponerande 17
plats. Media har varit intresserade av LRF Kickers, och bland annat Land, nyhetsbyrån, Sydsvenskan, SVT Skåne. LRF Kickers har även
synts på Riksdagens och
Jordbruksvekets instagramkanaler

Sammankomst
Hur är det att leva i en kommunitet och hur löser vi bostadsbristen? Projektet Sammankomst vill bjuda in allmänheten till sina föreläsningar som sker i
kyrkan i Broby. Föreläsare kommer från England, Frankrike och Sverige.
När: februari - juni 2019

PROJEKTFAKTA
Stöd

4 154 kr

Aktiviteter

4

Projektledare

3 personer

Ideell tid

50 timmar

Deltagare/Besökare

40 personer

Scarp Network
För att våga satsa på företag krävs mod, nätverk, goda exempel och driv. Det
är vad detta projekt vill hjälpa andra unga med genom att
skapa nätverk mellan varandra.
När: augusti 2020 - pågår
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

Pågår

Projektledare

2 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Spel utan el - ett socialt projekt mot utanförskap
Glimåkras brädspelsvänner vill, med hjälp av brädspelens fantastiska värld,
skapa en gemenskap där alla är välkomna. Projektet innebär inköp av
brädspel och prototyper så att man kan göra egna brädspel som används
under spelkvällar där alla är välkomna. Brädspelsvännerna ska också arrangera brädspelens dag.
När: januari - juni 2019

		

PROJEKTFAKTA
Stöd

24 992 kr

Aktiviteter

32

Projektledare

5 personer

Ideell tid

117 timmar

Deltagare/Besökare

116 personer
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Ungas Röst
Genom att arrangera två fotbollsturneringar och föreläsningar kring droger
och alkohol vill ungdomarna i Somaliska fritids och kulturföreningen i Kristianstad motverka att ungdomar hamnar snett, samt skapa en gemenskap
och mötesplats även med de som bor på andra orter i Skånes Ess område.
När: februari - september 2019

PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000kr

Aktiviteter

4

Projektledare

3 personer

Ideell tid

131 timmar

Deltagare/Besökare

142 personer

Ung & Driven
Nadja och Kataab planerar, producerar och spelar in en pod med unga entreprenörer och andra inspirerande personer för att visa möjligheter och
inspirera andra att våga satsa på sina entreprenöriella idéer och företag.Möt
bland annat magikern Douglas eller varför inte frisören Evelina?
När: juni 2020 - pågår
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

12 avsnitt

Projektledare

2 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Welcome to my life
En magishow som planeras och arrangeras helt av unga - i ledning av nordöstra Skånes främsta magiker Douglas. Det är vad projektet och föreställningen
Welcome to my life går ut på. Under förberedelserna ska deltagarna i projektet jobba med ljud, ljus, koreografi och manus - allt för att sen kunna uppträda på en stor scen i Kristianstad.
När: mars 2018 - mars 2019 			
PROJEKTFAKTA
Stöd

20 000 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

1 person

Ideell tid

1352 timmar

Deltagare/Besökare

415 personer
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La Source
La Source riktar sig till unga mellan 13-25 år och
projektets syfte är att synliggöra och stötta ungas
initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag
och fritid. Genom La Source kan unga i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad
söka upp till 25 000 kr i stöd för att förverkliga en
projektidé som de drömmer om att genomföra.

Hallå där! Med Melanie Hall, 18 år.

Det överordnade målet med projektet är att ta
tillvara på ungas engagemang och låta dem skapa
egna delprojekt så att de känner sig delaktiga i
utvecklingen av platsen som de bor på. Unga planerar och driver själva sina projekt med stöttning
från en ungdomscoach. Projekten ska vara av och
för unga!
Varför är det viktigt att inkludera unga på
landsbygden?

La Source finansieras av landsbygdsfonden för
jordbruksutveckling med en total ungdomspott på
400 000 kr. Under projekttiden, oktober 2019 till
januari 2021, har 11 projekt genomförts.

Jag tycker att det är viktigt att låta de unga
bli hörda, låta unga uttrycka sig och få stöd
och stöttning från föreningar som tror på
en! Att få sånt stöd när det kommer till
ens idéer gör så man blir mer taggad, man
tycker såklart att det är roligare att göra det
man gör när man får stöttning.

Till projektet finns en ungdomsstyrelse (U-LAG)
kopplad med ungdomar mellan 13-25 år från
samtliga kommuner som har till uppgift att inspirera och stödja andra ungdomar som vill genomföra sina projektidéer samt tar beslut om vilka
delprojekt som ska beviljas pengar.

Vad har du lärt dig genom ditt projekt?

Kartan nedan visar fördelningen av projekt i respektive kommun.

Jag har lärt mig att se bakom projektet, de
är inte bara att söka pengar och göra en
konstutställning, det tar tid och fokus för att
göra det rätt. Jag har lärt mig att sånna saker tar tid, mer tid än vad man kan tro men
de är så värt det!

Tomelilla
Sjöbo
Simrishamn

Vad har varit roligast med att driva projekt?
Det roligaste var att se sin idé bli till verklighet! Det var så coolt att skapa något för
unga i Ystad. Det blev inte bara en utställning men ett häng för unga, vilket jag tyckte
var skitcoolt!

Ystad
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Projekt i La Source
Bio8
Bio8 startades som en förening för filmintresserade ungdomar i sydöstra
Skåne. En fredagskväll i månaden tar ungdomarna över anrika Bio Scala i
Ystad och visar filmer som ungdomarna i föreningen själva är med och väljer
och röstar fram. När filmen börjar? Klockan 8 (20.00) såklart!
När: januari - mars 2020.
Projektet avslutades i förtid pga. Covid-19 pandemin, ingen ideell tid är redovisat.

									
PROJEKTFAKTA
Stöd

5 000 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

5 personer

Ideell tid

Ej redovisat

Deltagare/Besökare

30 personer

Friidrottsskola
Friidrottsskola är en given höjdpunkt på sommarlovet för många unga. När
kommunen drog in bidragen till sommarlovsaktiviteter tog en grupp aktiva
ungdomar i klubben saken i egna händer för att kunna arrangera en kostnadsfri Friidrottsskola. I två omgångar ges 40 barn åt gången möjlighet att
under lekfulla former testa de flesta av friidrottens många olika grenar. Under
ledning av klubbens aktiva ungdomar planeras och genomförs träning och aktiviteter med fokus på att upptäcka tjusningen med friidrottens allsidighet.
När: juni - augusti 2020

									
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 190kr

Aktiviteter

2

Projektledare

4 personer

Ideell tid

430 timmar

Deltagare/Besökare

89 personer

21

Inspirationsdag + Träningsläger Dans
Ett gäng unga dansledare i Tomelilla Gymnastikklubb vill växa i rollen som
ledare och få lära sig nya steg, danstyper och att planera danspass. En inspirations- och utbildningsdag för dansledarna ska även få dem att hitta samhörighet och samarbeta bättre. Kunskaper som sedan omsätts i praktiken
när de ska planera och arrangera ett dansläger för barn och ungdomar.
När: juni - augusti 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

13 121 kr

Aktiviteter

2

Projektledare

8 personer

Ideell tid

75 timmar

Deltagare/Besökare

24 personer

JEANNE
Projektet JEANNE vill slå ett slag för ung lokalkonst och förverkliga drömmen om att få sätta upp en egen konstutställning på Ystads konstmuseum.
Konsten skapas av projektgruppen själva och speglar utvecklingen från att
vara osäker tonårsflicka till att bli en självständiga ung kvinna. Utställningen
inleds med en vernissage och under olika workshops får andra unga också
möjlighet att skapa och ställa ut sin egen konst. Genom att uppmärksamma
konstintresset bland unga hoppas projektgruppen sporra andra ungdomar till att
våga uttrycka sig och följa sina mål.
När: maj 2020 - januari 2021
PROJEKTFAKTA
Stöd

22 669 kr

Aktiviteter

5

Projektledare

3 personer

Ideell tid

210 timmar

Deltagare/Besökare

50 personer
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Kreativt entreprenörskap
Det finns många konstutövande unga på Österlen men det saknas ofta kunskap kring hur man kan ta sitt intresse vidare från att vara ”nybörjare” till att
bli ”professionell” och kunna försörja sig inom ett kreativt yrke. Projektet
Kreativt entreprenörskap erbjuder en specialutformad utbildningsdag med
målet att förse deltagarna med verktyg och kontakter inom branschen för att fler
ska kunna arbeta inom kreativa yrken.
När: oktober 2020 - pågår
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

Pågår

Projektledare

3 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår

Teaterfestival för barn och ungdomar
2020 är ett mycket speciellt kulturår och för att hålla kulturen i Ystad levande
ska Sommarteatern i Ystad sätta ihop en teaterfestival för barn och ungdomar. Eftersom publik inte tillåts ska projektet ställa om tankesättet och föreställningarna kommer därför filmas in och redigeras och ges ut i ett digitalt
format. Målet med festivalen är att skapa större intresse för kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ystad.
När: oktober - december 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000kr

Aktiviteter

7

Projektledare

4 personer

Ideell tid

610 timmar

Deltagare/Besökare

105 personer

Sommargolf Ystad GK
Ystad Golfklubb har en hög medelålder och ett starkt behov av att attrahera
fler unga golfare. Några av klubbens etablerade juniorgolfare vill förändra
åldersstrukturen i klubben och håller i öppen prova-på-golf under hela sommaren för de som vill testa på golf. Sommargolfen avlutas med en utflykt/
träningsläger över en helg till en närliggande golfklubb för att ytterligare inspirera de som upptäckt golfen.
När: juni - september 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

16 220 kr

Aktiviteter

24

Projektledare

4 personer

Ideell tid

75 timmar

Deltagare/Besökare

40 timmar
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Det har blivit många fler ungdomar i klubben
nu jämfört med förra året. Dock är det lite tidigt att med säkerhet fastställa detta eftersom
det inte spelas golf under vintern. Först framåt
våren kan man vara helt säker på effekten men
golfen har helt klart fått ett uppsving bland
unga i närområdet tack vare projektet.

Unga influencers på landsbygden
Projektet Unga influencers på landsbygden ger unga mellan 16 och 25 år
möjlighet att få sommarjobb som lokal influencer och dela med sig av sin
vardag som ung på landsbygden i sociala medier.
Det långsiktiga syftet med projektet är att främja ungas möjlighet till engagemang och
delaktighet på landsbygden och att lyfta fram landsbygden som en attraktiv
plats att bo på för unga. Projektet är ett samarbete mellan La Source och Ung i
Mittskåne.
När: juni - augusti 2020

PROJEKTFAKTA
Stöd

48 573,50 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

9 personer

Ideell tid

60 timmar

Deltagare/Besökare

10 personer

Ungdoms-Hänget i Köpingebro
Allt fler ungdomar sitter hemma bakom någon skärm som tv, dator eller mobil. Brott och våld går ner i åldrarna och ökar kraftigt. Mobbing och utanförskap är för många unga en vardag. Detta vill projektgruppen förändra genom
att skapa en gemenskap och ett ”Häng” i
Köpingebro för ungdomar
från 13 år och uppåt där alla oavsett bakgrund är välkomna. En mötesplats
där ungdomar kan träffas på kvällar och helger under ledning av unga-vuxna
och vuxna ledare för att på detta sätt inge en större trygghet.
När: februari 2021 - pågår

PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter

Pågår

Projektledare

3 personer

Ideell tid

Pågår

Deltagare/Besökare

Pågår
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Uppstart för Harry Potter veckan
Sportlovsveckan i Ystad har de senaste åren blivit synonymt med Harry Potter tema och dagar fyllda med upplevelser i den magiska världen för unga
mellan 11-16 år. Ett gäng ungdomar inom KulturCrew Ystad ville ta temadagarna ett steg längre och inviga temaveckan på ett storartat sätt genom att
arrangera en öppen visning av den första Harry Potter filmen på Bio Scala.
När: februari 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

5296 kr

Aktiviteter

1

Projektledare

4 personer

Ideell tid

42 timmar

Deltagare/Besökare

45 personer

ÖMT’s A-traktorbygge
I Tomelilla är fordon och teknik ett stort intresse bland många ungdomar och
några ungdomar har gått ihop och startat Österlens Motor- och Teknikförening för att kunna fortsätta ta del av sitt gemensamma motor- och teknikintresse även på fritiden. Planen är att hålla verkstaden i Kastanjeskolan
teknikhall öppen på eftermiddagar och kvällar med handledare på plats för
att kunna meka och serva sina fordon även utanför skoltid. Projektet innefattar
även ombyggnad av en personbil till en A-traktor där deltagarna får kunskap i hur
man planerar och bygger om en A-traktor från grunden.
När: augusti - december 2020
PROJEKTFAKTA
Stöd

25 000 kr

Aktiviteter
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Projektledare

5 personer

Ideell tid

200 timmar

Deltagare/Besökare

45 personer
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Sammanställning av statistik
Nedan presenteras en sammanställning av alla genomförda och pågående projekt.

10 tips för att lyckas med inkludering av unga
1. Låt unga vara en del av de beslut som påverkar dem, gärna som aktiva beslutsfattare i exempelvis styrelser eller ungdomsråd
2. Använd unga som ambassadörer - nå unga genom unga
3. Förenkla administrationen kring ansökning, redovisning och ekonomi - det ska vara lätt att göra
rätt!
4. Lyft fram konkreta exempel för att inspirera och kicka igång kreativiteten hos unga
5. Identifiera och utnyttja befintliga nätverk för unga för att nå ut till målgruppen
6. Samarbeta med relevanta aktörer som har en etablerad kontakt med unga t. ex. fritidsledare,
föreningsledare eller lärare
7. Nå unga på ungas arena och i de kanaler och forum de unga finns
8. Skapa en aktuell strategi och plan för sociala medier - och följ planen!
9. Uppmuntra unga till engagemang för demokrati och samhällsfrågor genom att bjuda in unga i
olika nätverk
10. Uppmärksamma och stötta ungas initiativ och engagemang som en viktig del i
samhällsutvecklingen
26

Följ oss på instagram!
@Ung_i_Skåne

