
 

 

 
 

Slutrapport Sydnärkes Ungdomsråd 
2019-20 

Bakgrund  
Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs ett 

initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta ett ge-

mensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. Det grun-

dade sig i en önskan från politiker om att skapa perma-

nenta strukturer för att säkerställa en kontinuerlig dia-

log med unga, samtidigt som det framkom önskemål 

från unga att skapa ett forum för möten med besluts-

fattare. Från 2018 har ungdomsrådets upptagningsom-

råde utökats och består nu av alla fem kommuner i Syd-

närke; Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  

Syfte och mål  
Ungdomsrådet syftar till att utöka ungas delaktighet i 

politiska beslutsprocesser. Målet med Sydnärke ung-

domsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga 

och beslutsfattare i aktuella frågor som rör unga, deras 

liv och omgivning. 

Organisation 
Elevrepresentanter 
Elevråden på respek-

tive skola har utsett de 

elevrepresentanter 

som har deltagit i ung-

domsrådet.  

Styrgrupp 
Styrgruppen har bestått 

av lokala politiker från medverkande kommuners re-

spektive Barn- och utbildningsnämnd samt Sydnärkes 

utbildningsförbund. Dessutom har en tjänsteperson 

från Alléskolan deltagit.  

Kontaktpersoner 
På de medverkande skolorna finns en kontaktperson 

som har fungerat som en länk mellan elevrepresen-

tanterna och samordnare. 

 

 

Samordning 
Samordning av ungdomsrådet har skett genom en re-

presentant från Sydnärkes folkhälsoteam som funge-

rat som en länk mellan politiker, kontaktpersoner och 

elever. 

Genomförande 
Metod 
Metoden för plattformen där unga och beslutsfattare 

kan mötas bygger på delaktighetsmodellen där dialo-

gen är i fokus. Ungdomsperspektivet och jämlikhets-

perspektivet ligger 

som grund för alla 

aktiviteter inom 

ungdomsrådet.  

Aktiviteter 2019-20 

Inom Sydnärke ung-

domsråd har tre hu-

vudaktiviteter ge-

nomförts; uppstart-

sträff, dialogmöten 

och avslutning.  

Under de totalt fem träffarna har elevrepresentanter 

och beslutsfattare deltagit. Kontaktpersonerna har del-

tagit under dialogmötena vid behov samt vid uppstart-

sträffen och avslutningen. Dessutom har sakkunniga 

tjänstepersoner bjudits in när specifika frågor har dis-

kuterats utifrån tema på dialogmötet. Representanter 

från Sydnärke folkhälsoteam har också deltagit. 

Antal deltagare vid aktiviteter 

Skolor som deltagit i ungdomsrå-
det 2019-20: 

Alléskolan, Hallsberg 

Centralskolan, Laxå 

Folkasboskolan, Hallsberg 

Kumlaby skola, Kumla 

Lekebergsskolan, Lekeberg 

Sjöängsskolan, Askersund 

Skogstorpsskolan, Kumla 

Transtensskolan, Hallsberg 

Vialundskolan, Kumla 

Aktivitet Antal unga Antal beslutsfattare 

Uppstartsträff 22 4 

Dialogmöte 1 13 4 

Dialogmöte 2 25 5 

Dialogmöte 3 9 4 

Uppstartsträff

Dialogmöte 1

Dialogmöte 2Dialogmöte 3

Avslutning

https://www.kumla.se/
https://intra.lekeberg.se/2.351411a314a3a45b3d42f1c.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JiOqzBLL&id=B4B6D3D2F0D96B5B468A8510BE081C7B9617246E&thid=OIP.JiOqzBLLhRoJi3kc4HQe7gHaCk&mediaurl=https://www.inexchange.se/wp-content/uploads/2015/10/hallberg_Inexchange-720x250.jpg&exph=250&expw=720&q=hallsbergs+kummun&simid=608009303946235482&selectedIndex=0


 
Kontakt samordnare Sydnärkes ungdomsråd: 

Ellen Henriksen, folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
ellen.henriksen@lekeberg.se  

Tel: 0585-488 47 

Uppstartsträff 

Vid en inledande träff bjöds elevrepresentanter in för 

att rösta fram teman som sedan diskuterades på kom-

mande dialogmöten. Önskemål kring förutsättningar 

för kommande träffar med Sydnärkes ungdomsråd dis-

kuterades även av elevrepresentanter och kontaktper-

soner.  

Dialogmöten 

Totalt har tre dialogmöten har genomförts under året. 

Varje möte har haft ett tema som bygger på de fram-

röstade områdena från uppstartsträffen; ANDT, arbets-

miljö för elever samt psykisk ohälsa.  

Dialogmöte 1 – Tema ANDT 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 1.  

Dialogmöte 2 – Tema arbetsmiljö för elever 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 2.  

Dialogmöte 3 – Tema psykisk ohälsa 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 3.  

För dig som inte läser rapporten digitalt finns all doku-

mentation att hitta på www.lekeberg.se under fliken 

folkhälsa.  

Avslutning 
Avslutningen var tänkt att genomföras som en större 
elevriksdag men till följd av covid-19 fick en mindre av-
slutningsträff istället genomföras som videokonferens 
på Teams. Tre av de medverkande skolornas elevråd 
deltog på avslutningen.  
 
Under träffen presenterades dokumentationen från 
året som gått och eleverna fick möjlighet att komma 
med förbättringsförslag och synpunkter inför plane-
ringen av nästa års ungdomsråd. 
 

Utvärdering 
Utvärdering genom menti.com har genomförts av 

elevrepresentanterna efter varje aktivitet. Det som ly-

ser igenom i utvärderingarna är att deltagarna överlag 

anser att träffarna har varit bra och att de genererat 

ny kunskap.  

 

Word Clouds från dialogmöten 

Nedan följer två så kallade Word Clouds som genere-

rades från deltagarnas utvärderingar i menti.com på 

frågan Vad tar du med dig från dagen? 

Dialogmöte 1: 

Dialogmöte 2: 

 

Ekonomi 

Varje deltagande kommun samt Alléskolan har finansi-

erat ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och 

år. Finansieringen har täckt kostnader för lokaler, 

transport, förtäring samt externa föreläsare i samband 

med träffarna.  

Nästa steg 
Sydnärke ungdomsråd startar igen under hösten läså-

ret 2020-21 för att fortsätta möjliggöra en regelbun-

den dialog mellan unga och beslutsfattare i aktuella 

frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Syftet 

om att utöka ungas delaktighet i politiska beslutspro-

cesser kvarstår. 

https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9f9bb/1586856194618/2019-11-15%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%201%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9f9bb/1586856194618/2019-11-15%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%201%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9fa3e/1586856331601/2020-01-24%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%202%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9fa3e/1586856331601/2020-01-24%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%202%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9faf8/1586856495110/2020-03-12%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%203%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
https://lekeberg.se/download/18.20827485171587c7b3a9faf8/1586856495110/2020-03-12%20Dokumentation%20Dialogm%C3%B6te%203%20Sydn%C3%A4rke%20ungdomsr%C3%A5d.pdf
http://www.lekeberg.se/

