
Sydnärke ungdomsråd

Fyra (nästan Fem) tips från 
Sydnärke ungdomsråd kring ungas 

delaktighet och inflytande

Folkhälsokonferens 4 maj



Välkomna!!! 



Vi är Sydnärke 
ungdomsråd!



Varför skapades rådet? 
 Experiment för att se om det fungerade
 Kommunen ville få in ett 

ungdomsperspektiv och vi ville få in 
vårt perspektiv

 Det har funkat väldigt bra 
 Ett Erasmus+ EU projekt
 Finansieras nu av kommunerna  



Vad vi vill åstadkomma? 
 Beslutsfattare ska förstå hur vi unga 

funkar
 Vilka behov vi har i största allmänhet
 Vissa vuxna ignorerar det 



Hur har det fungerat? 
 Vi är bara i starten, vi har fått igång det
 Det har fungerat bra
 Vi har gjort framsteg
 Fått svar på våra frågor 
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Vad rådet gör?
 Dela med oss om våra erfarenheter till 

beslutsfattare så de får ett 
ungdomsperspektiv, som är svårt att få 
annars 

Vad har vi gjort hittills?
 Träffats flertalet tillfällen under året har vi 

diskuterat frågor som rör unga
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Dialogmöten, elevriksdagen och träffar
 4 dialogmöten 
 1 elevriksdag
 1 träff på tegelbruket
 Planeringsdagar 

Vilka teman har vi haft på dialogmöten?
 Infrastruktur 
 Psykisk hälsa 
 Skolfrågor 
 Fritidsgårdar och fritidsaktiviteter 
 Personer som är involverade i frågorna som vi 

diskuterade har deltagit på möten 
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Representanter från skolorna  
 2 från varje skola (Allé har haft 4 

representanter)
Elevråden/Skolan har valt fram representanter 
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Utvecklingsområden 
 Representanter endast från elevrådet borde få 

med andra också
 Alla målgrupper, allas perspektiv, får olika 

perspektiv 
 Gästdeltagare i rådet när vissa frågor 

diskuteras 
 Få med fler perspektiv från andra delar av 

Sydnärke 
 Förbättra rutinen i skolorna hur vi får med 

andra elevers perspektiv utanför elevrådet



Fyra (nästan fem) tips 
om ungas delaktighet 
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Det ska vara motiverande både kortsiktig och 
långsiktigt att vara delaktig 

Fokus ska vara på fördelar med delaktighet både; 
a. Kortsiktigt
 Det ska vara kul och det är något som bryter vardagen 
 Få feedback (resultat av de vi gjort)
 Besök av politiker 

b. Långsiktigt  
 Att ungdomars vardag blir bättre 
 Att delaktigheten ska ge resultat
 Dela med sig av erfarenheter till vuxna 
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Vuxna ska ha en bra inställning mot unga och ta 
tillvara på våra åsikter 

 Generalisera inte unga
 Lyssna på våra åsikter och erfarenheter 
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Låt elever veta vad som förväntas av dem 

Berätta mer om hur skolan jobbar och vad som 
förväntas av oss elever

 Förbättra kommunikationen 
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Förbättra informationen kring möjligheter att 
arrangera fritid och aktiviteter 
 Gå ut i skolorna oftare med information om möjligheter 

fritidsavdelningen (t.ex. ung peng) 
 Det borde vara ett krav att Kommunerna berättar om 

möjligheterna
 Föreningar kan komma till skolan och informera om deras 

aktiviteter, gynnar alla i kommunen (borde finnas ett 
intresse från kommunen) 



Kom ihåg att unga vill vara 
med att påverka!



Resultat Liv och hälsa ung 2017, Södra 
länsdelen 
 Årskurs 9 

45% svarade att de vill vara med att 
påverka det som händer i sin kommun 

 Gymnasiet årskurs 2 
42% svarade att de vill vara med att 
påverka det som händer i sin kommun 



En fråga:
Finns det någon politiker som varit med i 
ungdomsrådet i publiken som kanske vill 

berätta hur det har varit? 



Frågor och funderingar? 



Tack för att ni lyssnade 



Kontakt
Samordnare Sydnärke ungdomsråd

Annika Karlsson Juliussen 
Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam

annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se
Tel: 0585-489 51
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