
 
 

Bakgrund  

Utifrån ett tidigare projekt inom ungdomspolitiken 

togs ett initiativ i tre av kommunerna 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 

kommunernas unga, samtidigt som det framkom 

önskemål från unga om att skapa ett forum för 

möten mellan unga och beslutsfattare. 

Mål och Syfte 

Det primära målet var att skapa en plattform för en 

kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga och 

beslutsfattare i Sydnärkes kommuner. 

Projektet syftade även 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 att 

projektet skulle leda till ett erfarenhetsutbyte över 

kommungränserna mellan unga och beslutsfattare 

och att de lokala arbetsformerna för delaktighet 

därmed utvecklas.  

Metod 

Metoden för att skapa en plattform där unga och 

beslutsfattare kan mötas byggde på 

delaktighetsmodellen där dialogen är i fokus. 

Ungdomsperspektivet och jämlikhetsperspektivet 

låg som en grund för alla aktiviteter inom 

projektet. Detta innebar att frågor kring former för 

ungas delaktighet och inflytande samt frågor kring 

jämlikhet och allas lika rätt och möjligheter till 

delaktighet diskuterades på samtliga möten.  

 

Deltagare  

Representanter från följande skolors elevråd; 

Centralskolan, Transtensskolan, Folkaboskolan, 

Sjöängsskolan och Alléskolan i åldern 13-19 samt 

beslutsfattare (förtroendevalda och 

tjänstepersoner). Beslutsfattarna som deltagit på 

dialogmötena har varit lokala politiker från 

medverkande kommuner som sitter i 

Kommunstyrelsen samt i barn- och 

utbildningsnämnden. Dessutom har en rektor från 

gymnasieskolan samt en ungdomsansvarig från en 

kommun deltagit. En samordnare från Sydnärke 

folkhälsoteam har deltagit vid samtliga möten och 

aktiviteter. När specifika frågor diskuterats har 

ibland sakkunniga bjudits in till dialogen.  

Aktiviteter 2017 

Inom projektet har tre huvudaktiviteter 

genomförts; kick-off, dialogmöten och elevriksdag.  

Kick-off 

Vid ett inledande utbildningsseminarium, kallad 

Kick-off, deltog alla elevråd/elevrådsstyrelser från 

fyra högstadier och ett gymnasium i Sydnärke, 

totalt 38 unga, tillsammans med 19 besluts-

fattande (förtroendevalda och tjänstepersoner) 

från deltagande kommuner. 

Dialogmöten 

Under året har fyra dialogmöten med Sydnärke 

ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje 

möte har haft ett tema som bygger på de områden 

som unga har uttryckt intresse för att vara 

delaktiga i: Utbildning och lärande; Kultur och 

fritid; Samhällsplanering/infrastruktur och 

Inflytande och representation. 
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Elevriksdag  

Projektåret avslutades med en elevriksdag med 

elevrepresentanter från alla deltagande 

kommuners skolor inklusive det gemensamma 

gymnasiet, 40 elever och 31 beslutsfattare. 

Planeringen av elevriksdagen gjordes av 

ungdomsrådet som också stod för mycket av 

genomförandet under dagen.  

Elevriksdagen innehöll en föreläsning av Sveriges 

elevkårer, information från ungdomsrådet, 

politikerutfrågning, paneldebatt samt metoden 

Open-space för att diskutera sju olika teman som 

ungdomsrådet valt.  

Resultat 

En plattform för dialog har skapats i Sydnärke 

ungdomsråd vilket var det primära målet. De unga 

har även fått ansikten och verkliga människor 

bakom politikerna vilket gjort att de känner en 

större tillit och förtroende för dessa. De vet vart de 

kan vända sig och med vilka de kan prata om de har 

frågor de vill lyfta. De anser även att deras kunskap 

om vilka möjligheter det finns att påverka i 

kommunen har ökat.  

Något som varit mycket uppskattat av både unga 

och beslutsfattare har varit det erfarenhetsutbyte 

som skett på dialogmötena. Detta har gett en 

inblick och kunskap i hur olika det kan fungera på 

skolor och i närliggande kommuner. Det har gett 

både kunskap och styrka att ta tag i vissa frågor 

som upplevs problematiska och där man fått se 

exempel på hur de kan lösas eller förbättras. Det 

har även öppnat upp för vidare samverkan i olika 

frågor, exempelvis yrkes- och studievägledning på 

skolorna.  

En webbaserad utvärdering gjordes efter avslutat 

projekt där både unga och beslutsfattare fick 

möjlighet att delta och skriva hur de upplevt 

ungdomsrådet.  

Utvärderingen visar att deltagande unga har fått en 

ökad förståelse för politiska processer samt en 

inblick i hur olika frågor behandlas.      

Vad är det bästa med Sydnärke ungdomsråd? 

 

Blev det som du förväntade dig? 

 
 

Vad skulle kunna bli bättre med Sydnärke 
ungdomsråd? 

 

Framtiden  

Både unga och beslutsfattare är överens om att de 

vill fortsätta arbetet med ungdomsrådet så under 

2018 kommer det att fortsätta med förhoppning 

att även inkludera unga och beslutsfattare från 

Kumla och Lekeberg.  

”Nej! Det blev mycket bättre. 

Jag har fått nya kunskaper, nya 

vänner och en större förståelse 

för hur saker fungerar.” 

Citat ur utvärderingen 

”Att man på något sätt lyckas 
involvera fler elever i processen” 

 
”Fler möten, mer strukturerat 

möte” 

Citat ur utvärderingen 

”Ungdomarnas intresse” 

”Nätverkandet” 

”Kontakterna” 

”Att politiker och tjänstemän som jobbar 
med frågan var med när vi diskuterade 

relevanta frågor för dem” 

Citat ur utvärderingen 
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