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BAKGRUND
2011 skrevs en motion om att ungdomstinget och ungdomsrådet i Landstingets regi skulle avskaffas.
Motionen föreslog också att de medel som nyttjats för ungdomsting och ungdomsråd skulle föras
över till Regionförbundet för att utveckla en struktur för ungdomsdemokrati som skulle ge ungdomar
reell makt och reellt inflytande. Vidare föreslog motionen att en förstudie skulle genomföras med
syfte att finna en optimal modell för reell makt och reellt inflytande, samt att förslag på detta skulle
presenteras.
Enheten för kompetens och utbildning inom Region Jämtland Härjedalen har fått uppdraget att följa
upp och jobba med frågan.
I dagsläget äger Region Jämtland Härjedalen samtliga frågor som tidigare legat inom Jämtlands läns
landsting samt Regionförbundet Jämtland Härjedalen.

UPPDRAG
Denna lägesbeskrivning är genomförd under perioden 20 april – 15 juli 2015 och kommer
tillsammans med annat material ligga till grund för hur Enheten för kompetens och utbildning väljer
att presentera ett förslag kring hur Region Jämtland Härjedalen kommer att möjliggöra för ungas
inflytande i regionen.
Genomlysningen ska:




Kartlägga/ beskriva nuvarande ungdomsting och ungdomsråd samt hur de fungerar i relation
till ungdomsstrategin och de behov av ungas inflytande som framkommit i tidigare utredning
Se över/beskriva hur anda regioner jobbar för att möjliggöra för ungdomsinflytande.
Ge förslag på hur Region Jämtland Härjedalen kan arbeta för att möjliggöra för
ungdomsinflytande i Region Jämtland Härjedalen.

Varken ungdomsting eller ungdomsråd utvärderas i detta dokument, endast genomlysas.

METOD
Utredningen bygger på:




intervjuer med tjänstemän som ansvarat för arbetet med ungdomsting och ungdomsråd
svar från ungdomar som varit delaktiga i ungdomsting och ungdomsråd
dialog och inhämtning av erfarenheter från framgångsrika regioner gällande
ungdomsinflytande
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UNGDOMSSTRATEGIN
I Ungdomsstrategin 2014-2020 kan man läsa följande gällande inflytande och delaktighet.
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UNGDOMSTINGET
Ungdomstinget startades av Jämtlands läns landsting i samarbete med länets gymnasieskolor.
Bakgrunden till det är bland annat mål i den nationella ungdomspolitiken om att unga ska ha
möjlighet till inflytande och delaktighet. I det arbetet framhålls betydelsen av samverkan mellan
huvudmän.

Syfte
Genom att starta ett ungdomsting ville landstingspolitikerna i samarbete med länets gymnasieskolor
öka intresset för demokrati genom att erbjuda två demokratidagar med praktiska övningar.
Syftet med ungdomstinget är att:






Ge ungdomar möjlighet att lära/diskutera demokratins roll i samhället.
Det ska vara en plattform för ungdomar att diskutera egna frågor och frågor som landstinget
ansvarar för.
I samverkan med gymnasieskolor erbjuda ungdomar ett praktiskt moment i undervisningen
där de har möjlighet att prova på en demokratisk process, att utse ombud, skriva motioner,
diskutera och besluta.
Ungdomar ska få föra fram åsikter och för landstingets politiker är det en möjlighet att ta del
av ungdomars åsikter
Källa: Rapport om Ungdomstinget 2013

Så här fungerar Ungdomstinget










Genom ungdomstinget ges 55 elever från alla
gymnasieskolor i Jämtlands län tillfälle att en gång om
året framföra sina åsikter och lära sig mer om
demokrati.
Ett viktigt demokratiskt inslag under de två dagarna
som ungdomstinget pågår är att ledamöterna i tinget
ska diskutera och besluta om de motioner som
inkommit till ungdomstinget från ungdomar i länet.
Deltagarna får också på andra sätt lära sig mer om
demokrati och diskutera aktuella samhällsfrågor, till
exempel genom föredragningar, demokratiövningar
och debatter.
Ungdomstinget pågår samtidigt som Jämtlands läns
landstingsfullmäktige har sitt möte och delar av
ungdomstinget genomförs därför tillsammans med landstingspolitiker.
Varje gymnasieskola utser vilka elever som ska vara deras representanter i ungdomstinget.
Platserna fördelas utifrån skolornas elevantal.
Källa: foldern Ungdomstinget, Landstinget
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Organisation
För genomförande av ungdomstinget ansvarar en tjänsteman på samordningskansliet inom
Landstinget. Uppdraget ges från politiken tillsammans med en budget om 120.000 kr (2013). Det är
sedan upp till tjänstemannen att skapa Ungdomstinget.

Deltagande och representativitet
I ungdomstinget finns 55 platser vilket är samma antal som politiker i Jämtlands läns
landstingsfullmäktige. Platserna fördelas utifrån gymnasieskolornas elevantal, där de största
gymnasieskolorna har flest platser. Varje skola utser själv sina representanter. Nedan ett exempel på
deltagande och representation från 2013.

Deltagare på ungdomstinget 2013
Gymnasieskola

Tilldelade
platser

Fjällgymnasiet (Berg)
Härjedalens Gymnasium (Härjedalen)
Jämtlands Gymnasium Bispgården (Ragunda)
Jämtlands Gymnasium Bräcke (Bräcke)
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla (Östersund)
Jämtlands Gymnasium Palmcrantz (Östersund)
Jämtlands Gymnasium Wargentin (Östersund)
Jämtlands Gymnasium Wången (Krokom)
Jämtlands Gymnasium Gymnasiesärskola (Östersund)
Dille Gårds Naturbruksgymnasium (Krokom)
Åsbygdens Naturbruksgymnasium (Krokom)
Hjalmarströmer skolan (Strömsund)
Åre Gymnasieskola (Åre)
John Bauergymnasiet (Östersund)
Sjölins Gymnasieskola (Östersund)
Östersunds gymnasieskola (Östersund)
Totalt

2
3
2
2
5
6
12
2
1
2
2
3
4
5
2
3
55+1

Anmälda
deltagare

Faktiska
deltagare

2
12
0
3
13
6
2
0
0
2
0
2
4
1
2
3
52

2
8
0
3
9
2
2
0
0
2
0
2
3
1
2
3
39

Man kan idag se en vikande trend i intresset för att delta i Ungdomstinget. Den trenden har pågått
de senaste åren och det har varit svårt att rekrytera ungdomar till tinget. Inför 2015 års ungdomsting
kom endast 6 anmälningar in, vilket ledde till att ungdomstinget ställdes in. En starkt bidragande
orsak till det markant låga intresset inför 2015 års ungdomsting låg dock i att kommunikationen mot
skolor kom igång väldigt sent eftersom man i ett tidigare skede beslutat ta ett sabbatsår och se över
ungdomstinget, för att sedan i sista stund riva upp det beslutet och istället köra ungdomstinget 2015.
Vid sidan av innevarande år kan man ändå se att ungdomstingen 2013 och 2014 visade på ett
minskat intresse hos ungdomarna.
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Tidplan
Nedan finns ett exempel på tidplanen från 2013 års ungdomsting. Den beskriver upplägget och
genomförandeprocessen på ett överskådligt sätt.
v 41 - Inbjudan
Alla gymnasieskolor ska denna vecka ha fått inbjudningar till ungdomstinget. Inbjudningarna skickas
till områdeschefer/gymnasiechefer eller motsvarande och rektorer för spridning ut till lärare och
arbetslag på samtliga gymnasieprogram.
Besök av landstingspolitiker
Från och med nu kan också gymnasieskolorna anmäla intresse om att få besök av landstingspolitiker
och representanter i ungdomsråd som kan berätta om ungdomstinget och landstinget.
v 41 – 50 - Motioner
Alla elever på gymnasieskolor får vara med och skriva motioner till ungdomstinget. Motionerna är ett
viktigt demokratiskt inslag under ungdomstinget. Motionerna ska vara landstinget tillhanda senast
den XX december 20XX. Mer info på ungdomstingets webbplats om hur man skriver motioner och var
de ska skickas. I början på november skickas enklare anvisningar till skolorna.
v 50 - Sista veckan att anmäla sig
Detta är sista veckan för skolorna att anmäla sig till ungdomstinget. Varje skola ska helst skicka en
gemensam lista på deltagare. Antal elever som får delta är beräknat utifrån gymnasieskolornas
elevantal. Det går också bra att anmäla ett antal reserver då platser som inte nyttjas av en skola
överlåts till annan skola.
v 4 - Utbildning
De som ska vara ordförande och sekreterare samt de som ska vara utskottsledare i varje utskott
kommer att få en utbildning om vad deras uppgifter under ungdomstinget kommer att innebära.
Under utbildningen utses vilka som ska vara ordförande, sekreterare och utskottsledare.
v5
Alla deltagare i ungdomstinget kommer att per post få information och alla handlingar som de
behöver inför ungdomstinget. I utskicket finns också katalogen med de motioner som ungdomstinget
ska behandla. Alla ungdomar som ska åka buss in till Östersund och de som inte har busskort via
skolan får bussbiljetter som de kan använda. En särskild information till de elever som ska övernatta
finns också med.
v 7 - Ungdomstinget
Ungdomstinget och Landstingsfullmäktige har möte samtidigt på XX i Östersund. Det innebär att
ungdomar och landstingspolitiker samlas på samma arena för att diskutera och behandla sina
ärenden. Dag 2 sker en gemensam debatt!
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Exempel på upplägg för program - Programmet 2013
Dag 1

Programpunkt

Ansvarig

8.30 - 9.00

Fika

8.45 - 9.00

Presidieträff

Hans Lundqvist + UT ordförande

9.00 - 9.15

Inledning

Hans Lundqvist + UT Ordförande

9.15 - 9.35

Info & upprop

Presidiet

9.35 - 9.55

Om landstinget, Regionförbundet och demokrati

Robert Uitto

9.55 - 10.00

Presentation ungdomsråd

Tim Leffler

10.00 - 10.20

Föreningsteknik

Nils Hultin

10.20 - 10.30

Paus

10.30 - 12.00

Utskottsarbete Ungdomsting och fullmäktigepolitiker Utskottsledare

12.00 - 13.00

Gemensam lunch

Ungdomstinget & Landstingsfullmäktige

13.00 - 14.30

Beslutshantering

Nils Hultin

14.30 - 14.45

Fika

14.45 - 16.00

Information/diskussion ungdomsutredning

16.00 - 16.15

Mingel med musik

16.15 - 19.30

Middag, aktiviteter, underhållning

Sandra Hedman, Robin Sundman, Östersunds
teaterverkstad

Dag 2

Programpunkt

Ansvarig

8.00 - 8.15

Upprop information

Sandra Hedman, presidiet

8.15 - 9.15

Tema: Framtidsverkstad om Ungas hälsa

Sandra Hedman och politiker

9.15 - 9.30

Redovisning av CAN-enkät

Folkhälsocentrum

9.30 - 9.45

Tema: Framtidsverkstad om Ungas hälsa

Sandra Hedman

9.45 - 10.15

Idémingel/fika

Ungdomstinget & Landstingsfullmäktige

10.15 - 11.30

Politiska ungdomsförbund

Ungdomsråd

11.30 - 12.00

Inför gemensam debatt

Sandra Hedman m.fl.

12.00 - 13.00

Gemensam lunch

Ungdomstinget & Landstingsfullmäktige

13.00 - 13.15

Uppträdande från kören Octava

Ungdomstinget & Landstingsfullmäktige

13.15 - 14.15

Gemensam diskussion om en av ungdomstingets
motioner

Ungdomstinget & Landstingsfullmäktige

14.15 - 14.20

Rapport om ungdomstinget

Ungdomstingets ordförande

14.20 - 14.40

Information från ungdomsrådet

Ungdomsrådet

14.40 - 14.50

Avslutning, diplomutdelning

Hans Lundqvist

Regionförbundet

Motioner
I foldern Ungdomstinget skriver Landstinget så här om motionsförfarandet.
Alla elever kan skriva motioner till ungdomstinget!
Ett bra sätt för dig som går på gymnasiet i Jämtlands län att tycka till om landstingets arbete är att
skriva en motion till ungdomstinget. En motion är ett demokratiskt verktyg som används för att
föreslå någonting till politiker. Ungdomstinget hanterar ett urval av de inkomna motionerna. De
motioner som ungdomstinget säger ja till går vidare till den myndighet eller organisation som ämnet i
motionen berör. De motioner som handlar om landstingets verksamheter hanteras av
landstingsfullmäktige. En av de motioner som rör landstinget hanteras också i en gemensam debatt
mellan Ungdomstinget och politikerna i landstingsfullmäktige. Några exempel på frågor som
Jämtlands läns landsting arbetar med och som rör unga är hur vi ska få unga i länet att må ännu
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bättre, hur medborgares delaktighet och inflytande i landstingets arbete kan förbättras, hur vi
tillvaratar barn och ungas rättigheter och hur det ska bli enklare att nå vården. Svaren på motionerna
läggs ut på ungdomstingets webbplats och återkopplas också till motionsskrivarna.

Resultat
Det är svårt att följa upp och se vilka resultat som ungdomstinget gett i form av förändringar i
samhället som går att koppla till ungdomarnas motioner och diskussioner med politiker, dvs det som
kan peka på det reella inflytandet. De resultat som man redovisar är istället kopplade till själva
aktiviteten Ungdomsting, i likhet med hur många som deltog, hur man upplevde debatten och mötet
mellan ungdomar och politiker, motioner som togs upp, vad dessa handlade om, vilka som bifölls etc.
Av dessa resultat råder det ingen tvekan om att det mest värdefulla och uppskattade är
debattforumet samt dialogen som uppstår mellan ungdomar och politiker. Detta återspeglas
återkommande i utvärderingarna som görs varje år. Vinsten i den dialogen uttrycks i en ökad kunskap
i olika frågor, nya lösningar, nya perspektiv och synsätt etc. Dessutom får dialogen och debatten gott
betyg i upplevelsen av att de sker på samma villkor.

Uppföljning
Efter ungdomstinget upprättas ett protokoll som utgår från de anteckningar som sekreteraren gjort
under sammanträdet samt en rapport. De instanser/organisationer som mottar motioner för
hantering får också rapporten och protokollet. Rapporten skickas även ut till gymnasieskolorna, de
politiska ungdomsförbunden och till Landstingets ungdomsråd. Både protokollet och rapporten läggs
ut på landstingets hemsida. En redovisning om ungdomstinget görs också till politiker i
landstingsfullmäktiges presidium, landstingsfullmäktige och till fullmäktiges beredning för demokrati
och folkhälsa. Ungdomsrådet får också utvärdera ungdomstinget på sina möten.
Källa: Översyn av råd, Landstinget

Återkoppling till ungdomarna
Ungdomstingets protokoll skickas ut via e-post till alla deltagare i ungdomstinget. Ungdomarna får
också tips att bevaka hemsidan där svaren på de utskickade motionerna läggs ut så fort de kommer
in till landstinget. De ungdomar som skickat in motioner som getts bifall får meddelande om det samt
protokollsutdrag och när svaren inkommer får de också information om det.
Källa: Översyn av råd, Landstinget

Diskussion – Ungdomsting
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Motioner utanför Region Jämtland Härjedalens ansvarsområde
De motioner som berör ämnen/verksamheter som ligger utanför Region Jämtland Härjedalens
ansvarsområden skickas vidare till respektive huvudman för den specifika frågan. En upplevelse är att
samarbetet med dessa huvudmän är undermålig. Varken kommuner eller Gymnasieförbund känner
sig delaktiga i samarbetet och har heller inga rutiner för hur de kan/bör nyttja varken ungdomstinget,
ungdomarna eller idéerna. Det saknas ett samarbete som bygger på likvärdiga intressen och mål för
reellt ungdomsinflytande.

Deltagande och representativitet
Ungdomstingets ambition är att erbjuda 55 elever från gymnasieskolorna i länet möjlighet att delta i
tinget. Platserna är tänkt att fyllas genom att elever blir utsedda och därmed ges mandat från
respektive skola att representera intressen där. Vid förfrågan ser man dock att platserna inte fylls på
det sättet utan istället utifrån ungdomarnas individuella intresse för att delta på Ungdomstinget.
Därmed tappar man idén om representation (ungdomarnas mandat att föra skolungdomarnas talan).
Det är idag mer korrekt att säga att ungdomstinget är ett forum för max 55 gymnasieelever i länet
där var och en representerar sig själva i frågor som lyfts och diskuteras. De ungdomar som deltar och
deras röster har givetvis ett värde, men de bör ses ur just det perspektivet. I den här formen är det
för få ungdomar, utan ansvar att föra någon annan än sin egen talan, utan krav på någon bred
representation av ungdomar i länet kopplat till kön, ålder, bakgrund etc för att gruppen ska kunna
representera gruppen ”unga i länet”. Det är också att förenkla frågan om att beslut ska fattas utifrån
ungas perspektiv, en grundläggande fråga i ungdomsstrategin, ”det är viktigt att
ungdomsperspektivet finns med i folkvalda församlingar och därigenom de politiska besluten”.

Reflektion från Jämtlands Gymnasium
En reflektion från en lärare i samhällskunskap inom Jämtlands Gymnasium
Vi har under många år varit med på Ungdomstinget, olika år i olika utsträckning. Min och några av
mina kollegors uppfattning är att det är viktigt att våra ungdomar får vara med och ges möjlighet att
påverka, men att Ungdomstinget främst ses som ett enskilt lär-tillfälle där skolan får ett erbjudande
om att delta. Uppföljningar kring var motionerna som eleverna skriver hamnar beslutsmässigt (då de
inte bara berör Regions JH:s beslutsområde) är dock oklart.
Inom JGY pågår nu ett förändringsarbete. Vi koncentrerar oss mer runt ett centralt campus
Wargentin och ska därmed också omorganisera/samlänka våra skolkonferenser, som är vår
plattform för elevdemokrati. Då JGY samlar en otroligt stor del av våra ungdomar i regionen skulle
vår Skolkonferens kunna nyttjas för att både få reflektioner/åsikter från elever, men även som
remissinstans eller liknande. Demokratifrågor/ Demokrati är en av skolans uppgifter att driva och
förmedla, vilket gör att vi gärna är med i ett samarbete där vi kan samlänka våra uppdrag och
intressen. Att hitta en plattform för alla politiska instanser inom regionen där ungdomars åsikter lyfts
fram och där de ges en möjlighet att påverka politiska beslut kontinuerligt, vore fantastiskt att arbeta
med. Att vi inte har en gemensam plattform försvårar möjligheten att få till ett samarbete, få en
kontinuitet både vad det gäller samarbetet och att bygga upp ett bra demokratiarbete samt få en
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förståelse för hur den demokratiska processen fungerar och väcka ungdomars lust till att vilja
påverka.
Camilla Göransson,
ämnesansvarig inom samhällskunskap, JGY

Mikael Cederberg, förbundschef Jämtlands Gymnasium, har också uttryckt en önskan om en mer
strukturerad samverkan över länet för att stärka och utveckla ungdomsinflytandet.

Viktiga frågeställningar
Ansvariga tjänstemän för ungdomstinget lyfte 2013 fram nedanstående frågeställningar att beakta
inför en eventuell fortsättning av ungdomstinget. Dessa reflektioner och analyser är välgrundade och
min bedömning är att de fortfarande är ytterst relevanta.








Jämtlands läns landstings möjlighet att använda ungdomstinget som ett sätt att få in
ungas synpunkter och idéer. Ett av de två övergripande målen för den nationella
ungdomspolitiken är att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande. Genom
ungdomstinget har ungdomarna en möjlighet att föra fram åsikter men möjligheten till
verkligt inflytande är begränsat. Om syftet ska vara att ungdomstinget ska vara ett forum där
ungdomarnas åsikter ska vara en tillgång och resurs bör formen delvis ändras och ännu mer
vara kopplat till aktuella samhällsfrågor. I dagsläget är det också en väldigt liten del av de
frågor som diskuteras som handlar om landstingets verksamhet.
Samverkan med gymnasieskolorna och andra aktörer. Ungdomstinget bygger på samverkan
med länets gymnasieskolor. Det var ett av de centrala målen när ungdomstinget startade.
Tanken var att genom ett ungdomsting skapa mer utrymme för demokrati i undervisningen
och att landstinget var berett att ta del av undervisningen genom att ge stöd i form av bra
information, material och övningar. Idag är den samverkan framförallt koncentrerad till
informationsutbyte och på många skolor är intresset för ungdomstinget svagt. Om
ungdomstinget ska fortsätta bör en dialog föras med företrädare för gymnasieskolorna och
också med andra aktörer (till exempel kommunerna) för att ta reda på om det finns ett
gemensamt intresse av att anordna ett demokratiskt forum för ungdomar och vad syftet med
det ska vara. En bättre samverkan skulle förmodligen innebära ökade förutsättningar att lära
unga om demokrati samt ökade möjligheter att ta tillvara på ungdomarnas idéer och
anpassa programmet efter de områden där det finns ett länsintresse av att få in ungdomars
synpunkter.
Elevernas intresse för ungdomstinget. Intresset inför 2013 års ungdomsting var från många
av skolorna väldigt lågt. Det kan ha att göra med att informationen inte nått ut på ett riktigt
bra sätt. Men det kan också vara en indikation på att ungdomar vill utöva inflytande under
andra former. Det är därför viktigt att undersöka om ungdomstinget är den bästa formen för
ungdomsinflytande eller om ungdomarna själva skulle föredra något annat sätt.
För vem anordnas ungdomstinget? Sett till syftet med ungdomstinget som handlar om att
ungdomarna ska få lära sig om demokrati men också praktiskt få prova på en demokratisk
process så uppfylls det på flera sätt. Till exempel genom motionshanteringen, den
gemensamma debatten och diskussionspass om aktuella utvecklingsfrågor. Tidigare år har
det dock varit svårt att ta tillvara många av synpunkterna och idéerna. Många av
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ungdomstingets motioner har exempelvis lämnats obesvarade. Det är också en väldigt liten
grupp ungdomar, i förhållande till det totala antalet gymnasieungdomar i länet, som deltar.
Eftersom samverkan med skolorna är svag är det också osäkert vilken återkoppling
deltagarna själva ger till övriga elever och lärare på sin skola.
Ekonomi och tjänstemannaresurs. Ungdomstinget har 2013 en budget på 120 000 kr samt
tilldelat tjänstemannastöd på cirka 40 % av en årsarbetstid. Med den ekonomiska situation
som landstinget befinner sig i finns anledning att se över även ungdomstinget och det arbete
som läggs på det.

Resultat
Av de dokument jag tagit del av och i de diskussioner jag fört med såväl ungdomar, tjänstemän inom
Landstinget, politiker och lärare inom JGY så har ingen på eget initiativ lyft fram något exempel på
hur ungdomarna har förändrat något inom varken Landstinget eller samhället i stort som ett resultat.
Hyllningarna av Ungdomstinget är istället kopplade till själva aktiviteten och primärt det som händer
i mötet mellan ungdomar och politiker.
Min upplevelse är därför att Ungdomstinget är en aktivitet där tillfället, själva dagarna, fyller en stor
funktion i form av mötesplats och diskussionsforum (de delar som får gott betyg i utvärderingarna).
Dock är de momenten inom ungdomstinget förhållandevis korta. I mötet sker en upplevelse av att
mötet betyder något, att politiker lyssnar.
Tyvärr är det svårt att följa upp om och vilka förändringar de unga bidragit till. Min bedömning är
därför att det är tveksamt om något reellt ungdomsinflytande sker.

Slutord
Är Ungdomstinget ett forum för ungdomsinflytande eller en skola i demokrati?
Om reellt ungdomsinflytande sker så får man också ”en skola i demokrati” på köpet. Om reellt
ungdomsinflytande inte sker så får man heller inte en skola i demokrati. Då får man det omvända.
Det är inte en bra demokratiskola om det inte går att påvisa att inflytande och påverkan har skett.
Vad har man annars lärt sig? Att demokrati inte fungerar när man vill påverka? Det måste fungera i
praktiken och vara på riktigt för att det ska bli intressant för såväl ungdomar som politiker. Från
Region JH:s perspektiv finns ingen anledning att bedriva något annat än reellt ungdomsinflytande.
Det är viktigt ha fullt fokus på det för att lyckas. Att bedriva skola/utbildning i demokrati är i
huvudsak skolans uppgift och bör därmed drivas därifrån.

Organisation för genomförande av ungdomsting
I dagsläget vilar ansvaret på en ensam tjänsteman för genomförande av regionens största satsning på
politiskt ungdomsinflytande. Denne tjänsteman har ingen arbetsgrupp att tillgå utan måste själv
driva alla frågor från bokning av lokaler, bussar, mat och husrum till anmälningar, motionsinsamling,
utbildning av ungdomspresidiet, programsynkning med regionfullmäktige och slutligen utvärdering
och återkoppling samt allt däremellan. En förutsättning och ett mål i sig för att lyckas med reellt
ungdomsinflytande är ett brett engagemang internt, vilket flera regioner som arbetar med
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ungdomsinflytande vittnar om. Att lägga ansvaret på en ensam tjänsteman för detta arbete är att
misslyckas från början.
För att lyckas med processen att nå reellt ungdomsinflytande krävs istället ett arbete som byggs från
grunden där samtliga huvudmän har ett likvärdigt intresse för frågan och att de finns med från början
för att gemensamt bygga upp något tillsammans som är lika angeläget för dem alla. Organisationen
bör också innehålla flera arbetande nivåer med mandat, resurser etc. I dagsläget är organisationen
för att genomföra ungdomsting undermålig för att kunna nå reellt ungdomsinflytande på ett brett
plan som inkluderar och möjliggör för fler ungdomar att påverka.

Ungdomsinflytande i regionen Jämtland Härjedalen eller i Region Jämtland Härjedalen?
Ungdomstinget har försökt rikta motionsskrivandet mot Landstingets verksamhet eftersom man haft
problem med motionshanteringen gentemot andra huvudmän. Den anpassningen känns märklig sett
utifrån ungas möjligheter att påverka regionen. Det blir en styrning som gör att vissa intressen
bejakas och belönas medan andra nedprioriteras på grund av att huvudmännen inte samarbetar.
Detta ligger inte i linje med ungdomsstrategin och dess prioriteringar.
Samtidigt består Region Jämtland Härjedalen av länets kommuner och bör därmed ha större
möjlighet att arbeta med ungdomsinflytande på ett bredare plan än de verksamheter som finns inom
Regionens huvudmannaskap. I ungdomsstrategin finns det inget som säger att unga endast ska ha
inflytande i Region Jämtland Härjedalen, de ska ges inflytande i regionen Jämtland Härjedalen.

Ungdomsting kopplat till ungdomsstrategin
Ungdomsstrategin har satt som mål att ”Alla ungdomar ska ha möjlighet att forma sina
egna liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen”. Vidare prioriterar ungdomsstrategin att
”utveckla former för ungas reella inflytande i utvecklingsarbetet”.






55 gymnasieungdomar som representerar sig själva är i sammanhanget för få i jämförelse
med ”alla”. Fler forum med reellt inflytande måste i så fall komplettera ett ungdomsting, vid
sidan om att ungdomstinget måste förändras för att nå reellt ungdomsinflytande
Ungdomstinget är en viktig arena för medborgardialog, diskussion och debatt. Däremot lyfter
både ungdomar, politiker, lärare, tjänstemän inom Region JH att det inte är ett fungerande
forum för reellt ungdomsinflytande.
Det ligger i strid med ungdomsstrategin att styra vilka frågor som ungdomarna får ha åsikter
om, förslag på förbättringar etc. Region Jämtland Härjedalen bör som huvudman för
ungdomstinget ha en bred samverkan med de huvudmän som berörs.
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UNGDOMSRÅDET
Enligt gällande reglemente är rådets syfte att stärka ungdomsdemokratin i länet och ge ungdomar
större inflytande att påverka i frågor som rör denna målgrupp.

Syfte
Rådets syfte är att stärka ungdomsdemokratin i länet och ge ungdomar större inflytande att påverka i
frågor som rör denna målgrupp. Rådet är upprättat för att:








på ett organiserat sätt få in synpunkter på landstingets verksamheter från ungdomar i länet
verka för att ungdomarnas frågor beaktas i styrelser, beredningar och verksamheter
initiera nya ungdomsfrågor i beredningar i verksamheter
vara remissorgan i frågor som berör ungdomarna
vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
vara ett forum för deltagande och skolning i demokratiska beslutsprocesser
utveckla samverkan med länets gymnasieskolor
Källa: Översyn råd, Landstinget

Arbete och resultat
Från 2013 och framåt har ungdomsrådet varit delaktig i en remiss från hälso- och sjukvården gällande
framtidens hälso- och sjukvårdspolitik. Från tidigare Regionförbundet har rådet bland annat fått
lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin, lämnat synpunkter till Länskulturen, startat
upp projekt med Europa Direkt samt fått besvara en remiss om en digital agenda för Region Jämtland
Härjedalen. För närvarande arbetar ungdomsrådet med projekt ”Kulturbussen” samt med ett projekt
om integration och identitet som drivs med hjälp av Europa Direkt. Rådet har också på sin planering
att arbeta med länstrafikfrågor.
Ansvarig tjänsteman sköter tillsammans med rådets presidium all planering av rådets möten.
Källa: Översyn råd, Landstinget
Deltagande och representativitet
Rådet är öppet för ungdomar i länets gymnasieskolor. Nominering till rådet ska ske på respektive
skola, gärna i samverkan med skolans elevråd. Tanken är att ledamoten via elevrådet ska samla ihop
åsikter och synpunkter som rör Region Jämtland Härjedalens verksamhetsområden från skolans
elever och sedan lyfta dessa vid ungdomsrådet.
För närvarande består rådet av 14 ungdomar och fem politiker, varav 12 av dessa ungdomar går på
gymnasieskolor inom Östersunds kommun. Ungdomsrådet träffas minst fyra gånger varje år.
Källa: Översyn råd, Landstinget
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Uppföljning
Uppföljning av det arbete som sker i ungdomsrådet sker i samband med mötena. Ungdomar,
politiker och sekreterare (ansvarig tjänsteman) återkopplar i de frågor som de blivit utsedda att
ansvara för.

Diskussion - Ungdomsråd
Utifrån hur syftet med ungdomsrådet är beskrivet så finns det anledning att fundera om de ligger i
linje med hur ungdomsstrategin är formulerad. Enligt reglementet är rådets syfte att:
”stärka ungdomsdemokratin i länet och ge ungdomar större
inflytande att påverka i frågor som rör denna målgrupp.”
Ungdomsstrategin säger dock att:
”ungdomar inte enbart ska ha inflytande i frågor som omedelbart
berör dem utan de ska ha möjlighet att vara delaktiga i politiska
beslutsprocesser och ha inflytande i frågor som har betydelse för
utveckling i livsmiljön.”
Utifrån nationell ungdomspolitik finns det idag inga särskilda ungdomsfrågor. Ungdomar ska ges
möjlighet att påverka i alla frågor. Det gör att uttryck som ”frågor som rör denna målgrupp” inte
längre är relevanta.

Bäst och sämst med ungdomsråd
När ungdomarna i ungdomsrådet själva uttrycker vad som är bäst respektive sämst med rådet säger
några så här:
Bäst…
-

jag tycker om att vi har verkligen en möjlighet att föra fram vår talan. Man få även upp
ögonen för hur det går till och man får lära sig saker man inte lär sig i skolan
Att träffa nytt folk, och försöka vara med att påverka
Att det ger folk möjligheten att påverka

Sämst…
-

Jag tycker att vi är riktigt dåliga på att berätta att vi finns och vad vi gör. För att
ungdomsrådet ska överleva måste vi fokusera på att nå ut till flera, det tror jag iaf.
Att vi är lite få, och ibland känns det som om politikerna inte tar hjälp av oss i ungdomsfrågor
Tja…Det känns lite halvt svårt ibland, då man kanske inte har det 100% klart för en själv hur
man kan påverka!

Utifrån svaren kan man se att det finns en vilja att påverka. Parallellt finns en osäkerhet kring hur det
går till och att de inte nyttjas som en resurs trots att det är ett av huvudsyftena med rådet.
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Arbete och resultat
Det är ansvarig tjänsteman tillsammans med rådets presidium som planerar rådets möten.
Ungdomarna tar inget ansvar i frågan om att sätta agendan vilket kanske bidrar till att de inte
upplever att de inkluderas och nyttjas i någon större utsträckning när det gäller funktionen som
remissorgan i frågor som rör ungdomar, initiera nya ungdomsfrågor i beredningar etc.
Överlag ställs få krav på ungdomarna i ungdomsrådet. Det finns tex inga regler kring mötesnärvaro
och konsekvenser kring utebliven närvaro. Samtidigt så saknas det också konsekvenser för politiken
om man inte nyttjar ungdomsrådet som remissinstans. Spelreglerna är därmed lite för öppna. En
möjlig tolkning är att engagemanget hos ungdomarna (och kanske även politikerna?) minskar i takt
med brister i befogenheter och ansvar. Forumet blir inte viktigt och angeläget och det spelar därmed
inte så stor roll vad man presterar.

Deltagande och representativitet
Enligt EU definieras ungdomar 13-30 år medan den nationella ungdomspolitiken har avgränsat
ungdomar till 13-25 år. Följaktligen har regionen en väldigt snäv målgrupp som inte kan sägas utgöra
”ungdomsinflytande” i en modern organisation. Vidare bidrar den sneda fördelningen mellan länets
skolor till att många kommuners ungdomar helt saknar inflytande i regionen. Även i ungdomsrådet
finns därmed en problematik kring representation.
Källa: Översyn råd, Landstinget

Två ungdomar ur ungdomsrådet berättar om hur de började i ungdomsrådet:
-

En kompis nämnde att hon var med i ungdomsrådet och på så vis blev jag intresserad och
kollade om jag fick vara med.
Jag blev frågad av 2 st som skulle avgå från ungdomsrådet.

Eftersom alla skolor inte har fungerande elevråd eller motsvarande, faller idén om den arenan som
nomineringsarena. Ungdomarna deltar istället utifrån enskilt intresse eller som ”kompis” till annan
ledamot. Deltagarna får och känner därmed inte något ansvar att representera sin
skola/skolupptagningsområde (vilket är tanken) i olika frågor. De representerar istället sig själva som
privatpersoner.

Ungdomarnas förutsättningar för att delta i ungdomsrådet
Skolans roll – ungdomsråd som möjlighet eller problem?
Ett deltagande i ungdomsrådet är inte förankrat som en aktivitet som ska prioriteras av varken skola
eller lärare. Det kan hänga ihop med att skolan inte känner sig delaktiga och att deltagarna inte
utsetts demokratiskt via skolan. Ej heller finns någon rutin för hur återkoppling till skola och elever
från ungdomsrådsmöten ska ske. Hur följer man upp elevens deltagande i ungdomsrådet? Hur
använder vi vår representant in i ungdomsrådet? Att få delta i ungdomsrådsmöten är med andra ord
16

ingen självklarhet då skolan/lärare inte har någon skyldighet att godkänna en sådan ”frånvaro” från
skolarbetet, som är ungdomarnas/elevernas huvudsakliga sysselsättning och ansvar. Ett deltagande i
ungdomsrådet hänger därför mycket på individnivå, beroende på hur lärare/skola resonerar i frågan.
För närvarande består rådet av 14 ungdomar och fem politiker, varav 12 av dessa ungdomar går på
gymnasieskolor inom Östersunds kommun. Rådet har ofta hög frånvaro och detta förklaras med
obligatoriska prov, praktik och liknande. Ungdomarna har inte stor möjlighet att själva påverka sina
arbetsdagar och detta upplever ledamöterna som frustrerande. Man kan samtidigt konstatera att
ungdomsrådets möten hålls på vardagar dagtid samtidigt som deras huvudsakliga syssla, dvs skolan
bedrivs. Detta begränsar ungdomarnas möjligheter att delta i ungdomsrådet.

Demografiska perspektiv
Det har funnits över tid och finns fortsatt svårigheter för elever från kommuner utanför Östersund
(där Landstinget/Regionen har sitt säte) att delta i rådet eftersom de framförallt har en lång resväg
och upplever att de inte har möjlighet att komma till rådets möten. Även här spelar skolans
positiva/negativa inställning till deltagande i ungdomsrådet in. Även möjligheter till att resa till och
från möten påverkar.

Information och marknadsföring
Marknadsföringen från regionens sida har inte varit stor och det krävs uppskattningsvis en årlig
informationsinsats på samtliga gymnasieskolor då lärare/rektorer byter tjänst och elever med
kunskap om rådet slutar. Detta gör att kunskapen om regionens ungdomsråd i dagsläget till stor del
bedöms vara liten eller obefintlig.

Arvoderade ledamöter
Ungdomsrådets ledamöter erhåller arvode på samma premisser som förtroendevalda inom Region
JH. Det känns rimligt att ungdomar som bidrar till samhällsutveckling på samma sätt som
förtroendevalda erhåller likvärdiga villkor som dessa. Dock finns skillnaden att ungdomarna i
ungdomsrådets inte är förtroendevalda. Det framgår heller inte vad som förväntas av ungdomarna i
rådet, vilket ansvar de har och hur deras arbete kan följas upp och granskas i egenskap av offentlig
verksamhet. Som i allt lönebaserat arbete är det viktigt att ansvar och befogenheter tydliggörs. I brist
på tydlig beskrivning av ansvar är det rimligt att tro att det för vissa ledamöter är arvodet som är
anledningen till engagemanget i ungdomsrådet.
På frågan ”Vilket ansvar har du som ledamot i ungdomsrådet?” svarar några:
-

-

Att delta på mötena är A och O för min del. Det tycker jag är otroligt viktigt, för att sedan
kunna gå ut till kompisar och liknande och berätta vad vi faktiskt gör på mötena. Berätta hur
vi jobbar osv.
Vet inte
Att berätta för kompisar/skola/kommun om vad ungdomsrådet gör! Kändes ganska öppet
rörande vad jag skulle göra så jag fokuserade på att försöka informera människor på min
skola.
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Svaren indikerar att de själva individuellt formulerat sitt respektive ansvar snarare än att det är en
fråga som diskuterats, beslutats och förankrats med skolorna.

Ungdomsrådet om inflytande och påverkan
På frågan ”Berätta om ett eller flera tillfällen då du upplevt att ungdomsrådet påverkat/ gjort
skillnad” svarade endast en person, och svaret var:
-

När det testades om plaster innehåller farliga mjukgöranden

Resten av de tillfrågade lämnade tomt på den frågan.
Utifrån svaren, eller brist på svar, kan man dra flera tänkbara slutsatser. En är att det inte är tydligt i
de fall där deras röst haft effekt och påverkat beslut. Ett annat är att de inte påverkar och får
inflytande i beslut. Underlaget är för litet för att dra några slutsatser, men bör ändå nämnas.

Budget
För arbetet med ungdomsrådet finns en budget om 130.000 kr. I huvudsak handlar det om arvoden
till ledamöterna. Därutöver lokal och fikakostnader.
Utöver detta tillkommer kostnader för en tjänsteman som avsätter delar av sin tjänst till såväl
ungdomsting som ungdomsråd. Även andra tjänstemän och politiker lägger tid för att arbeta med
ungdomsrådet. Min bedömning är att kostnaden inte ligger i rimlig proportion till resultatet.

Slutord
Hur väl är ungdomarna (och politikerna) i ungdomsrådet införstådda med sin egen roll i
ungdomsrådets syfte? Hur arbetar rådet med att följa upp sitt eget syfte? Får ungdomarna reflektera
över sin egen roll i ungdomsrådet och huruvida de har en aktiv eller passiv roll? Har politikerna
arbetat med (inte bara informerat) att sätta in ungdomarna i Landstingets/Regionens frågor?
Om de inte ser sin roll och sitt ansvar är det svårt att ta ansvar vilket gör att ungdomsrådet i så fall
snarare handlar om att ”sitta på möten och delta”, till skillnad från att ”driva frågor och arbeta på
möten”. Det är lätt att känna att det inte är på riktigt, att de inte behöver ta ansvar, att det helt
enkelt inte spelar någon roll.

Ungdomsråd kopplat till ungdomsstrategin
Ungdomsrådet bygger inte på den representativa demokrati som Landstinget/Regionen satt upp.
Rådet har därför mer karaktären av ungdomspanel än ungdomsråd och kan därmed inte räknas som
en grupp som representerar ungdomar i länet. På det sätt som ungdomsrådet idag arbetar kan man
heller inte säga att det fungerar utifrån ungdomsstrategins prioriterade insatsområde ”utarbeta
rutiner och utveckla former för ungas reella inflytande i utvecklingsarbetet”. Det finns därmed
anledning att se över andra former som kan skapa större genomslag för att uppnå reellt inflytande i
utvecklingsarbetet.
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SÅ JOBBAR ANDRA MED UNGDOMSINFLYTANDE
Region Dalarna
Region Dalarna lyfts fram som en framgångsrik region i Sverige när det gäller ungdomsinflytande. Här
har man lagt mycket kraft på att stötta kommunerna i att bygga upp en struktur lokalt för att
möjliggöra och säkerställa att man arbetar enligt den nationella ungdomspolitiken.
Inom Region Dalarna finns en ungdomsstrateg som är ansvarig för ungdomsfrågorna i Regionen, och
Region Dalarna betonar starkt de ungas roll i det regionala utvecklingsarbetet och unga som
tillväxtfaktor. RUS, Dalastrategin, är tydligt närvarande i ungdomsstrategin.

Verksamhet leder till inflytande
Inom regionen bedriver man ett antal satsningar, däribland PengaAkuten, Framtid Dalarna, Youth
VIP, Miljötinget, Unga till arbete med flera. Ingen av dessa har som uttalat syfte och mål att stärka
ungas inflytande, men man kan nog utgå ifrån att arenorna och satsningarna i sig ökar kontaktytorna
mellan regionen och unga och därmed bidrar till att öka ungas inflytande.
Min uppfattning är att genom att bli synlig, ta plats och få en roll i samhället så ökar de ungas
betydelse och därmed också deras möjligheter att påverka. Kanske är det i samband med att man
hittar sin roll/sitt sammanhang/sin plattform som reellt inflytande sker? Inflytande är ju inte en
verksamhet i sig, utan snarare ett resultat av att någon blivit påverkad av någon/något.

Ungas inflytande i Dalarna
Att utveckla ungas inflytande och möjlighet att påverka Region Dalarnas verksamhet och
organisation är något som man bedömer som ett utvecklingsområde. Här går tankarna snarare mot
att utveckla medborgardialogen och där säkerställa ungas medverkan för att få deras perspektiv
snarare än att skapa parallella ungdomsforum. Utifrån den nationella ungdomspolitiken ”det finns
inga specifika ungdomsfrågor, ungdomsperspektivet är tvärsektoriellt” stämmer den inriktningen väl
in. Vid förfrågan så bedömer ungdomsstrategen att utveckling av ungdomsinflytande i regionen inte
är beroende av hur det ser ut i kommunerna. Att Regionen föregår med gott exempel och lever som
man lär är inspirerande för övriga aktörer i regionen men också önskvärt för en sammantagen
trovärdighet.

Duns
DUNS är ett regionalt nätverk i Dalarna som fungerar som stöd och drivkraft för att stärka de
tjänstemän som arbetar med ungdomsverksamhet i respektive Dalakommun. I detta ingår också att
lyfta statusen på ungdomsverksamheten och ungdomsfrågor i Dalarna. I nätverket ingår operativa
tjänstemän som ungdomssamordnare, ungdomskonsulenter m.fl. Nätverkets insatser är bred och
innefattar arbete med ungdomsinflytande på flera nivåer, allt från att stötta ungas egna initiativ,
fortbildningar för Dalarnas fritidsledare, till utveckling av strategiskt ungdomspolitiskt arbete i
kommunerna. Genom DUNS stärker, samverkar och jobbar dessa tjänstemän tillsammans i länet, där
alla femton kommuner är med. DUNS är mycket uppskattat samt skapar genomslag för
ungdomsfrågor i hela länet.
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Utifrån arbetet i DUNS och målsättningen om att få till ett strategiskt ungdomspolitiskt arbete i
kommunerna upplevde man att det krävdes ett bättre samarbete med beslutsfattarna. I det
sammanhanget startades Dimpa som blev en metod och modell för hur man arbetar med
ungdomsfrågor i kommunerna.

Dimpa
Sedan 2010 har man arbetat med modellen Dimpa som står för Dalarnas implementeringsprocess.
Processen började 2010 med fokus på implementering av ungdomsfrågorna med syfte att höja
kompetensen inom ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågorna lokalt och
regionalt. Genom Dimpa har det skapats lokala Dimpa-grupper i alla 15 kommuner.
Modellen handlar om att skapa en organisation internt i kommunen som säkerställer en hållbar,
sektorsövergripande lokal ungdomspolitik med ungas delaktighet och inflytande i fokus. För att
komma igång med det arbetet har man bildat en kärntrupp bestående av minst tre aktiva deltagare.
Ansvarig chefstjänsteman, ansvarig politiker och ansvarig operativ tjänsteman som i sin tur
diskuterar och tar fram strategier för implementering av det ungdomspolitiska arbetet i kommunen.
Målet är att skapa en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande ungdomspolitik där man säkrar att
möten och dialog med unga sker och tas på allvar. Arbetet innefattar en kedja av möten med frågor,
diskussion och beslut. Dimpa-modellen har identifierat ett antal implementeringskomponenter som
redovisas nedan.
Dimpa - För en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande ungdomspolitik
Implementeringskomponenter:
 Styrdokument (med tydlig koppling till de internationella, nationella och regionala målen)
 Utförare (med tydligt uppdrag, ansvar och mandat)
 Utförarens placering (rekommendation- strategiskt placerad under kommunstyrelsen)
 Styrgrupp (för politisk sektorsövergripande förankring)
 H-U-R – grupp (Sektorsövergripande planeringsgrupp, HUR =Hållbar utveckling, ungdom och
reflektion)
 Förankring i organisationen (Tex idébärare/nyckelpersoner på alla förvaltningar/enheter)
 Förankring i verksamheter (Tex idébärare/nyckelpersoner i verksamheter (skola/fritid m.fl.)
 Förankring av processen bland unga (Involvera och utbilda olika grupper av unga i det
ungdomspolitiska arbetet.
Dimpa-modellen kan fungera som en möjlighet att granska hur man ligger till och vad man eventuellt
behöver utveckla eller jobba vidare med. Modellen är samtidigt en beskrivning av den tvååriga
process som Dalarna tillsammans genomfört. Tillsammans har de i processen kommit fram till
modellens viktiga implementeringskomponenter för en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande
ungdomspolitik.
Hela ungdomsstrategin för Dalarna har tagits fram med hjälp via Dimpa-modellen.
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LUPP - ett gemensamt kunskapsbaserat arbete
Samtliga kommuner och Regionen har också arbetat i samverkan med LUPP-enkäten som ett
underlag för kunskapsbaserat arbete. LUPP-resultatet utgör därmed en viktig och samlande faktabas
för ungas syn och situation i Dalarna. Den håller också ihop regionen som ett gemensamt verktyg.
Utgångspunkten är att det samlade taget kring LUPP ska få en alltmer viktig roll. Regionen har för
avsikt att bli bättre på och utveckla arbetet med LUPP-resultatet ute i olika
förvaltningar/verksamheter samt som verktyg i dialogen med unga. Det handlar om att nyttja LUPPresultatet på ett optimalt sätt. Här har man stor användning för Dimpa-modellen som banat väg för
hur ett sektorsövergripande LUPP-resultat ska hanteras.

Region Gävleborg
Region Gävleborg har tittat mycket på och följt arbetet som Region Dalarna gjort. Dessa regioner
arbetar även gemensamt med Miljötinget för ungdomar vilket gör att de har en naturlig, kontinuerlig
kontakt med stor tillgänglighet till varandras arbete inom ungdomsområdet.
Även Gävleborg har gjort en gemensam LUPP 2010 med en regional sammanställning. Deras mål är i
likhet med Dalarna, att nyttja LUPP-underlaget mer strategiskt och genomarbetat. Här har man
nyttjat Dalarnas Dimpa-modell som förlaga för att ta fram en egen modell av arbetsgrupper i
kommunerna som ansvarar för genomförande av det lokala arbetet. Modellen liknar i mångt och
mycket Dimpa. Skillnaden är att man strävar efter att den ”operativa tjänstemannen” ska ha rollen
och mandatet som strateg, ungdomsstrateg.
Utifrån LUPP har arbetsgrupperna (enligt Dimpa-modellen) bla:




Sett över handlingsplaner och styrdokument. Hur är dessa formulerade? Hur ser man på barn
och unga ut? Är de resurs- eller problembeskrivna?
Inventerat i kommunerna och sett över alla processer som skett där. Hur väl
överensstämmer de med målsättningar i ungdomsarbetet?
Sett över vilka metoder man ville använda för att få dialog med ungdomar:
- SMS-panel. Frågor från politiker och tjänstemän
- Dialogdagar efter genomförande av LUPP:e där man går till botten med frågor.
- Dialogforum i specifika frågor.
- Ungdomsråd.
o Endast en kommun arbetar idag med det, övriga nio gör det inte. Många väljer
dialog istället, åker ut på skolor etc. I översynen funderade flera kommuner kring
representationen i ungdomsråd där de gjorde en reflektion över att
ungdomsrådets ledamöter inte speglade kommunens unga medborgare. Flera
kommuner beslutade då att lägga ner ungdomsrådet eftersom de var ute efter
dialog med ungdomar på ett bredare plan. Bara en kommun (Gävle) har
ungdomsråd kvar.

Hållbarhetsprocessen
Gävleborg arbetar också med något som kallas hållbarhetsprocessen. Inom regionen finns
”hållbarhetsresurser”, tjänstemän vars uppgift är att erbjuda utbildningar till politiker,
ledningsgrupper, stödfunktioner och övriga verksamheter i och utanför organisationen. De utvecklar
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också metoder för hållbarhetsintegrering (HBI) som systematiseras i organisationen, samt mäter och
utvärderar hur hållbarhet integreras i verksamheter och projekt.
I hållbarhetsarbetet ingår såväl social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet där
ungdomsperspektivet är viktigt att säkerställa inom samtliga, men kanske särskilt inom området
social hållbarhet. Gävleborg uttrycker social hållbarhet som mål medan ekonomisk hållbarhet är
medlet och miljömässig hållbarhet är ramen.
Modellen är spännande och kan användas strategiskt för att säkerställa det unga perspektivet i den
regionala utvecklingen.

Nord Tröndelag
Nord Tröndelag har lång erfarenhet av att arbeta systematiskt med ungas inflytande. Just nu befinner
de sig inne i en omorganisering och strukturering av ungdomssatsningen i Fylkeskommunen.
Omorganiseringen har tagit avstamp i nedanstående fyra frågeställningar, och visar hur
verksamheten organiseras, kordineras och hur mandatet fördelas.
1. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker seg en god ungdomspolitikk, hvordan kan vi gjøre
dette?
2. Hva bør fylkeskommunen satse mer på innenfor dagens ungdomssatsing?
3. Møteplasser er ofte viktig for gode samtaler og politiske debatter. Hvordan kan
fylkeskommunen legge til rette for ungdomspolitisk engasjement og reell medvirkning, for
eksempel med tanke på møteplasser og organisering?
4. Er det noen ungodmssatsinger vi bør endre eller fjerne?
I denne dokumentet er spørsmålene integrert i hverandre.
For å ha en god ungdomspolitikk er det viktig med en god struktur, klare rolleavklaringer og faste
møteplasser mellom ungdom, administration og politikere. Våre tanker er skissert i følgende
illustrasjon:
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Ungdomskonferansen
En av fylkets store suksesser er at vi har en møteplass som Ungdomskonferansen hvor både politikere
og ungdom møtes. Det at ungdomskonferansen er politisk uavhengig og at den er åpen for alle som vil
være med å forme framtida til Nord-Trøndelag, er veldig viktig. Ungdomskonferansen er en uvurderlig
rekrutteringsarena for ungdom som «ikke vet de er politisk engasjert» ennå.

Ungdomsutvalget
Sammensetning:

Sekretariat:
Møteaktivitet:
Mandat:

Politisk dialog:

2 valgt fra hver av de fire undergruppene (Entr.skap, skole / utdanning,
Frivillighet / kultur, Ungdomsmedvirkning). Oppnevner selv en leder
(Ungdommens fremste talsperson i fylket)
Legges til politisk sekretariat
Ca 1 gang i måneden.
Er «kjernen» i ungdomssatsingen i fylket. Delegerer evnt. ansvar / oppgaver
ned til undergruppene. Ivaretar gruppeoverskridende spørsmål innenfor
f.eks. folkehelse og samferdsel der dette er naturlig. Arrangerer
Ungdomskonferansen og har oppfølgingsansvar for resultatene fra denne i
samarbeid med politikerne.
Faste treffpunkt med fylkesrådet, samt taletid på hvert fylkesting.

Undergruppen: Entreprenørskap
Sammensetning:
Sekretariat:
Møteaktivitet:
Mandat:
Politisk dialog:

Dagens styre i Ung Tiltakslyst – valgt på årsmøtet til NTBUR
RUA
Etter behov
Ivareta dagens interesser til Ung Tiltakslyst
Etter behov

Undergruppen: Skole/ utdanning
Sammensetning:
Sekretariat:
Møteaktivitet:
Mandat:
Politisk dialog:

Elevrådslederne fra alle vgs. – valgt på sine respektive skoler
(Utdanningspolitisk råd utgår)
Avdeling for videregående opplæring
Etter behov
Ivareta elvenes interesser og utdanningspolitiske spørsmål
Etter behov
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Undergruppen: Frivillighet/ Kultur
Sammensetning:
Sekretariat:
Møteaktivitet:
Mandat:
Politisk dialog:

Dagnes styre i NTBUR – valgt på årsmøtet til NTBUR
Kulturavdelinga
Etter behov
Ivareta de frivillige organisasjonenes interesser, fordele fylkeskommunale
kulturmidler, medarrangør av UKM
Etter behov

Ungdomsmedvirkning generelt
Sammensetning:
Sekretariat:

Personer valgt på Ungdomsrådsamling (fra lokale ungdomsråd)
Politisk sekretariat

Møteaktivitet:
Mandat:
Politisk dialog:

Etter behov
Ivareta ungdomsmedvirkning i kommunene, arrangere Ungdomsrådssamling,
samt Temating i samarbeid med hele Ungdomsutvalget.
Etter behov

www.ungint.no:

Er en støttefunksjon for Ungdomsutvalget og undergruppene

I øvrig må det legges opp til jevnlige møter mellom sekretariatene hvor sekretariat for
Ungdomsutvalget er hovedansvarlig for ledelse og koordinering.
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FÖRSLAG FÖR ÖKAT UNGDOMSINFLYTANDE
Röster ur tidigare utredning ”Vill Framtiden bo i Jämtlands län” säger så här när det kommer till vad
som är viktigt gällande inflytande och att påverka:






Känna att det leder någonstans, att någon lyssnar.
Att faktiskt tro på att den röst man har hörs.
Viktigt för mig är att det är lika för alla och att allas röst blir hörd. Dessutom att alla beslut
genomförs på ett genomskinligt sätt så att alla kan se hur och vad som har genomförts. Att
följa upp och informera, att förändringen som bads om nu har diskuterats och att ett beslut
har kommit.
En känsla av att fylla en funktion.

Dessa röster ger en bild av att unga vill få delta i samhället på samma premisser som andra. En känsla
av sammanhang där alla får samma möjligheter att påverka och där man kan välja grad av
engagemang. Min upplevelse är att det utgör grunden för hela diskussionen. Att få tillhöra laget och
känna att man tillför något i det laget, att man spelar roll, att vara någon som betyder något för
andra.

Några förslag
För att stärka ungas inflytande och möjlighet att påverka är det viktigt att:
1. Region Jämtland Härjedalen, kommuner och andra huvudmän som omfattas av
ungdomsstrategin, primärt ser över befintliga styrdokument så att dessa inte ligger i strid
med ungdomsstrategin. Ovanstående huvudmän bör därefter internt säkerställa att deras
respektive organisation och struktur kan omsätta ungdomsstrategin till handlingsplaner med
tydligt mål, aktivitet och ansvar. Här kan man tex dra lärdom av Dimpa-modellen. Det finns
också stora fördelar med att samverka mellan organisationer på samma sätt som Dalarnas
kommuner gjort. Jämtlands Gymnasieförbund har uttryckt intresse för att tillsammans med
andra huvudmän bygga en struktur som främjar reellt ungdomsinflytande. Det är också
intressant att se på Nord Tröndelags organisationsmodell där Ungdomskonferensen är
högsta instans och sätter agenda och prioriteringar för övrig verksamhet inom Fylkets
ungdomsarbete.
2. Det unga perspektivet beaktas och genomsyras i Region JHs verkamheter och beslut. Här kan
både Dimpa-modellen och hållbarhetsprocessen vara av nytta.
3. Säkerställa att flera arenor, mötesplatser och plattformar finns för alla åldrar (13-25 år) där
de har möjlighet att påverka samhället och dess utveckling. När det handlar om aktiviteter så
bör dessa organiseras utifrån ett årshjul så att en kontinuitet byggs in.
4. Skapa ”lågtröskel-arenor” (inga kunskapskrav/låga kunskapskrav) som ligger i linje med den
regionala utvecklingsstrategin där unga ges möjlighet att driva sina egna frågor. Som
exempel kan nämnas Nord Tröndelags arbete med Entreprenörskap, Dalarnas arbete med
PengaAkuten och Miljöting (tillsammans med Gävleborg) mfl.
5. Ta tillvara den kunskap som genereras. Skapa modeller för hur den ska omsättas i
verksamheten och använd ungdomar i det arbetet.
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Det är alltså viktigt att börja se på samhällsfrågorna ur ungas perspektiv, att tillgängliggöra samhället
utifrån deras förutsättningar på samma sätt som man ser över möjligheterna för många andra
målgrupper i samhället. Kommunikation i dess bredaste bemärkelse är en huvudfråga i det arbetet.
Det är också den största utmaningen. Vem är avsändare för vilken information som ska nå vem, när
då och på vilket sätt? En annan viktig fråga gällande kommunikation är: Hur går vi från monolog till
dialog i vår kommunikation med unga? Hur går vi från en dialog med frågor och svar, till en dialog
där vi gemensamt söker svar?
Vidare föreslås att:








Region JH ser över de verksamheter, aktiviteter, arenor och forum som riktar sig till unga
både lokalt och regionalt och ser hur dessa interagerar och uppfyller målsättningarna i de
prioriterade insatsområdena i ungdomsstrategin. Utifrån denna kan man sedan modifiera
befintliga aktiviteter, lägga till aktiviteter för att täcka behov samt eventuellt ta bort
”dubletter” till fördel för andra behov.
ungdomstinget ingår i ovan nämnda kartläggning samt att tinget i sin nuvarande form gör ett
uppehåll i väntan på att helhetsbilden, beskriven ovan, blir tydlig. Tinget bör därefter, likt
övriga aktiviter, bedömas utifrån om det fyller en funktion utifrån helheten av aktiviteter
med koppling mot ungdomsstrategin.
se över hur organisationen Region JH arbetar med och prioriterar ungdomsperspektivet i sin
verksamhet. I ungdomsstrategin är det ett prioriterat insatsområde att ”prioritera det
ungdomspolitiska arbetet genom ungdomssamordnare på regional nivå”. Den funktionen bör
ges förutsättningar att sätta rutiner för att säkra ungdomsperspektivet i organisationens
verksamheter, följa upp och utvärdera.
ungdomsrådet hanteras på samma sätt som ungdomstinget, dvs gör ett uppehåll i väntan på
att helhetsbilden träder fram och därefter bedöms om det ska vara kvar, inte vara kvar eller
modifieras för att bättre svara upp mot ungdomsstrategins intentioner.

Genomlysningen är genomförd av
Ullis Johansson
Edge and Emotion
Prästgatan 44 G
831 33 ÖSTERSUND
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