Genomförandeplan
SATSNINGAR INOM INTEGRATIONSOMRÅDET
SOCKERBRUKETS UNGDOMSVERKSAMHET

2016-10-31

Sidan 2 av 4

Bakgrund och problemanalys
Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV) är ett aktivitetshus för alla ungdomar från åk 6
och upp till 20 år. SUV är en öppen mötesplats där ungdomar behov och intresse sätts i centrum
för verksamheten. Man kan komma in och ta en fika, träffa kompisar, spela biljard eller pingis,
få hjälp med att skapa spännande projekt.
I takt med att fler ungdomar flyttat till vår kommun och våra kranskommuner har inflödet av
besökare ökat markant. Ökningen har främst beståtts av ensamkommande barn från olika
delar av världen, ungdomar som är nya i det svenska samhället. Denna utveckling ställer nya
krav på verksamhetens utformning, innehåll och bemanning. Det är heller inte helt enkelt att
hantera den breda målgrupp som idag besöker SUV. Effekter av detta börjar vi se redan idag.
Det har skapats friktionsytor mellan olika ungdomsgrupper och en del av de ungdomar SUV
tidigare haft en god kontakt med har förflyttat sig till andra arenor. För att säkerställa att SUV
även fortsättningsvis blir en arena där alla ungdomar kan känna sig trygga, välkomna och ha
möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds, ser verksamheten att det finns ett behov av en
översyn av SUV och en tillfällig resursförstärkning.
Resursen ska förutom att arbeta i verksamheten, stötta utvecklingen av SUV genom att skapa
förutsättningar för ett förbättrat samarbetet med andra verksamheter som möter målgruppen
och se över verksamhetens innehåll och utformning - för att på ett bättre sätt möta dagens och
morgondagens behov och stärka integrationsarbetet.
Vi vet genom de erfarenheter och kunskaper vi förvärvat i arbetet med tidiga samordnade
insatser att det alltid är bättre med en tidig samordnad insats än en sen insats, både ur ett
mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi ser därför att det är angeläget att stärka upp
resurserna inom SUV. Denna resursförstärkning kommer skapa större möjligheter för
verksamheten att bidra till integrationsarbetet och förebygga konflikter och ytterligare
polarisering bland ungdomar i Lidköpings kommun.
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Syfte
Syftet med satsningen på SUV är att rusta verksamheten för att på ett bättre sätt tillfredsställa
dagens och morgondagens behov.

Mål
Att under åren 2016-2018:




Öka kvalité i bemötande och arbete med ungdomar som besöker SUV.
Minska polarisering av ungdomar i Lidköpings kommun.
Förbättra samarbetet med andra verksamheter som möter målgruppen ungdomar.

Uppföljning
Efter löpande arbete mot syfte och mål kommer insatser att utvärderas och följas upp.



Uppföljning sker av antalet språk verksamheten har förmåga att kommunicera med
besökarna på SUV.
Uppföljning av kvalité i bemötande och deras intryck av verksamheten. Detta görs för att
se till vad som behövs för att möta dagens och morgondagens behov. Detta ska
genomföras årsvis under perioden 2016-2018.

Tidsplan.
2016


Rekrytera i syfte att skapa förutsättningar för att bemöta besökare med ökad kvalité.
Detta kommer initialt ske genom att bredda språkkompetens i verksamheten.

2017-2018


Fortsatt förändra och förbättra verksamhet i syfte att minska polarisering, förhindra
utanförskap och förbättra samarbete med andra målgrupper som möter ungdomar.
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Kommunikationsplan
Kommunikation kring verksamheter kopplade till denna satsning kommer att arbetas med
löpande. Kommunikationsplan för projektet är i skrivande stund ej klar.

Budget
Det avsätts totalt 1 113 000kr för satsningen på Sockerbrukets ungdomsverksamhet. 223 000kr
2016 och 445 000kr per år 2017-2018. Medlen avser satsningen i genomförandeplanen och avser
personalresurs.

