Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd
2018-19
Bakgrund
Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs
ett initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta
ett gemensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga.
Det grundade sig i en önskan från politiker om att
skapa permanenta strukturer för att säkerställa en
kontinuerlig dialog med unga, samtidigt som det
framkom önskemål från unga att skapa ett forum
för möten med beslutsfattare. Från 2018 har
ungdomsrådets upptagningsområde utökats och
består nu av alla fem kommuner i Sydnärke;
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Mål och syfte
Målet är att bibehålla den plattform som skapats
för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga
och beslutsfattare i Sydnärkes kommuner.
Ungdomsrådet syftar till att öka intresset för
demokratiska processer, att öka ungas delaktighet
i beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre
grad kan ta del av ungas åsikter. Likaså ska
ungdomsrådet leda till ett erfarenhetsutbyte över
kommungränserna mellan unga och beslutsfattare
och att de lokala arbetsformerna för delaktighet
därmed utvecklas.

Metod
Metoden för plattformen där unga och beslutsfattare kan mötas bygger på delaktighetsmodellen
där dialogen är i fokus. Ungdomsperspektivet och
jämlikhetsperspektivet ligger som grund för alla
aktiviteter inom ungdomsrådet.

Deltagare
Deltagare är elever från alla högstadie- och
gymnasieskolor i de fem kommunerna samt
beslutsfattare (förtroendevalda och tjänstepersoner). Beslutsfattare som under 2018-19

deltagit på dialogmötena har varit lokala politiker
från medverkande kommuner som sitter i
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden
samt Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom har en
rektor från gymnasieskolan samt representanter
från Sydnärke folkhälsoteam deltagit. När specifika
frågor diskuterats har sakkunniga tjänstepersoner
bjudits in till dialogen.

Aktiviteter 2018-19
Inom projektet har tre huvudaktiviteter genomförts; uppstart, dialogmöten och elevriksdag.
Antal deltagare vid aktiviteter
Aktivitet

Antal unga

Antal beslutsfattare

Uppstart
Dialogmöte 1
Dialogmöte 2
Dialogmöte 3
Elevriksdag

54
21
31
17
49

11
8
7
8
29

Uppstart
Vid en inledande träff deltog representanter för
elevråd/elevrådsstyrelser på de aktuella skolorna i
Sydnärke. Under träffen röstade de fram teman
som sedan diskuterades på dialogmötena och
elevriksdagen.
Dialogmöten
Under året har tre dialogmöten med Sydnärke
ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje
möte har haft ett tema som bygger på några av de
områden som röstades fram på uppstarten;
Skolfrågor, HBTQ och normer samt ungas psykiska
hälsa.
Dialogmöte 1 – tema skolfrågor
Klicka här för att läsa dokumentationen från
dialogmöte 1!

Dialogmöte 2 – tema HBTQ och normer
Klicka här för att läsa dokumentationen från
dialogmöte 2!

Dialogmöte 2

Dialogmöte 3 – tema ungas psykiska hälsa
Klicka här för att läsa dokumentationen från
dialogmöte 3!
Elevriksdag
Elevriksdagen inleddes med en föreläsning av
Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och
inflytande. Därefter hölls gruppdiskussioner
utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart;
skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska
hälsa, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och
tobak), ungas fritidsaktiviteter samt ökad fysisk
aktivitet. Elever och politiker roterade för att
diskutera alla teman.

Dialogmöte 3

Sakkunniga från olika organisationer deltog under
dagen. Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke
folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns
idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, koststrateg, rektor och skolledningsresurs fanns
representerade vid de olika temastationerna.

Utvärdering
Utvärdering genom menti.com har genomförts
efter varje aktivitet. Det som lyser igenom i
utvärderingarna är att deltagare överlag tyckt att
tillfällena har varit bra och att det genererat
kunskap.
Andel som svarat bra eller mycket bra på frågan:
Vad är ditt helhetsintryck av dagen?
Aktivitet
Uppstart
Dialogmöte 1
Dialogmöte 2
Dialogmöte 3
Elevriksdagen

%
80
91
88
94
87

Antal svarande
30
23
17
16
52

Ekonomi
Varje kommun samt Alléskolan finansierar
ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och år.
Finansieringen täcker lokalkostnader, förtäring,
externa föreläsare och transport i samband med
träffarna.

Framtiden

Word Cloud från dialogmöten
Här följer två Word Clouds som generades genom
att deltagare svarade på frågan Vad tar du med dig
från dagen?

Ungdomsrådet startar igen till läsåret 2019-20 för
att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och
unga samt utveckla plattformen. Syftet att utöka
ungas delaktighet i beslutsprocesser kvarstår inför
nästa år.

Kontakt samordnare Sydnärke ungdomsråd
Annika Karlsson Juliussen, Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam
annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se
Tel: 0585-489 51

