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Ungas politiska intresse och engagemang väcks 
till liv genom diskussioner om politik och andra 
samhällsfrågor. Här spelar inte bara förenings-
livet utan även skolan en viktig roll som arenor 
för diskussion och dialog. 

-Nyamko Sabuni, ungdomsminister 
 

Det är ju ändå vi som ska bo här, eller flytta 
tillbaka hit, så det är viktigt att de kollar med 
oss och låter oss säga vårt. Det är ju vi som är 
framtiden, säger de, och de framtida väljarna. 
Det är ju inte så att vi börjar tänka först när vi 
blir 18. 

-Ungdom, 15 år från Nordanstig  
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsprogrammet antaget i Kommunfullmäktige den 27 juni 2011 
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Vad är ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och varför behövs det? 
Vårt ungdomspolitiska handlingsprogram beskriver vilka frågor ungdomar i Nordanstig 
tycker är viktiga att vi satsar på tillsammans. Det beskriver också hur vi ska förbättra vårt 
arbete för att ungas röster ska höras i beslutsprocesser som rör vårt samhälle. Det behövs 
för att verkligen ska beaktas. Vi vill genom det här handlingsprogrammet skapa en naturlig 
arena för att föra in ungdomars frågor i beslutsprocesserna i Nordanstig.  
 
Bakgrund 
Det arbete som gjorts i förberedelserna inför det här handlingsprogrammet har anknytning 
både på internationell, nationell, regional och även på lokal nivå.  
 
Den internationella ungdomspolitiken 
Barnkonventionen är ett avtal som Sverige skrev under 1990. I Barnkonventionen står det 
bland annat att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som berör honom eller henne.  
 
Den nationella ungdomspolitiken 
De övergripande målen för den nationella ungdomspolitiken är att 
... alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, och 
... alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande 
 
De nationella folkhälsomålen 
I Sverige finns elva folkhälsomål. Det första av dem rör delaktighet och inflytande och man 
lyfter fram att delaktighet och inflytande är de mest grundläggande samhälleliga 
förutsättningarna för folkhälsan. Det står också att vi ska satsa extra mycket på att förbättra 
barns och ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället.  
 
Den regionala ungdomspolitiken 
I Gävleborgs regionala utvecklingsplan står det att alla kommuner i Gävleborg ska arbeta för 
att få fler unga människor delaktiga i beslutsprocesserna. Kommunerna bör vara 
uppmärksamma på unga människors önskningar genom att aktivt bjuda in dem i dialogen 
om framtidssatsningar, men också uppmärksamma hur unga invånare har det här och nu.  
 
Alla Gävleborgs kommuner antog 2010 en gemensam strategi för att öka ungas inflytande 
och delaktighet i samhället, och därmed lovat att göra allt vad de kan för att detta ska bli 
verklighet. 
 
Den lokala ungdomspolitiken 
Ungas delaktighet och inflytande är en överlevnadsfråga och en tillväxtfråga för kommunen. 
Vi behöver se ungdomar som den resurs de är och värdesätta deras kunskap och 
erfarenheter. För att ungdomar ska få verklig tillgång till inflytande måste denna värdegrund 
integreras i vårt vardagliga och löpande arbete, det ska inte vara en fråga som tas upp när 
det känns bekvämt eller aktuellt. 
 
I Nordanstig tog Kommunstyrelsen 2009 ett beslut om att genomföra enkätundersökningen 
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få reda på hur unga människor i 
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Nordanstig har det. Det var startskottet till processen att ta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram för att kunna använda oss av vår nya kunskap i praktiken. Även i 
kommunens övergripande politiska inriktningar är barn och unga prioriterade målgrupper. 
 
I Nordanstig finns ett Ungdomsråd som ska användas som remissinstans för politiska beslut. 
Genom Ungdomsrådet får även äldre ungdomar som inte längre går i skola i Nordanstig 
möjlighet att påverka de kommunala beslutsprocesserna. 
 
Arbetsprocessen 
Under hösten 2010 genomförde vi enkätundersökningen LUPP, som Ungdomsstyrelsen tagit 
fram. Alla elever i årskurs 7-9 och årskurs 2 på gymnasiet fick möjlighet att göra 
undersökningen. Tillsammans med Region Gävleborg fick även ett urval av 19-25 åringarna 
möjlighet att delta.  
 
Enkäten resulterade i en rapport som kom ut under våren 2011, där man kunde läsa om hur 
unga i Nordanstig har det idag. Sedan började arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram.  
 
Arbetsmetoden vi valde var det som vi kallar för "Ungdomsrådslag". Ungdomsrådet bjöd in 
alla högstadieungdomar och alla nämndsledamöter i Nordanstig till att delta. Femtio 
högstadieungdomar och tolv ledamöter träffades den 18 april 2011 för att arbeta fram fem 
mål utifrån vad ungdomarna svarat i enkäten. Dagen efter träffade samma ungdomar 
tjänstemän från kommunorganisationen och föreningslivsrepresentanter för att diskutera 
hur vi ska kunna uppnå målen. Resultatet av de två dagarna presenteras i det här 
ungdomspolitiska handlingsprogrammet.  
 
 
Mål 
Under ungdomsrådslagets första dag tog Nordanstigs ungdomar och politiker tillsammans 
fram fem mål som man tycker är viktiga att nå för att Nordanstig ska bli en bättre plats att 
bo och leva på för unga. 
 

• Intressantare skola med motiverande och motiverade lärare 
 

• Mindre stress i skolmiljön 
 

• Fler utomhusarenor; för till exempel graffiti, fotboll, basket etc. 
 

• Fler ska trivas med sitt jobb och sin sysselsättning 
 

• Utveckla sätt så att vi ungdomar kan få fram våra åsikter och idéer till beslutsfattare 
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Åtgärder och indikatorer 
Under ungdomsrådslagets andra dag tog Nordanstigs ungdomar, tjänstemän och 
föreningsrepresentanter fram tio aktiviteter och åtgärder som ska hjälpa oss att förverkliga 
våra fem mål. Här nedan presenteras dessa åtgärder tillsammans med indikatorer och 
ansvarsfördelning.  
 
Mål Indikator Åtgärd Ansvar 
Utveckla sätt så att vi 
ungdomar kan få 
fram våra åsikter och 
idéer till 
beslutsfattare 

LUPP, antal remisser 
till Ungdomsrådet 

Fadderpolitiker UK-nämnd 

Elevrådet eller grupp på skolan som 
tillsammans med ungdomsrådet 
regelbundet träffar 
kommunpolitiker. Önskemålet är 
att politikerna ska lyssna på 
frågorna, svara mer exakt och inte 
bortförklara sig 

UK-nämnd, 
Ungdomsråd 

Mindre stress i 
skolmiljön 

LUPP, 
arbetsmiljöenkät 
skolan 

Göra ungdomarna delaktiga i 
planeringen av prov, läxor och 
scheman för att undvika stress 

Skolledning, 
skolpersonal, 
skolkurator, 
folkhälsosamordnare, 
elevråd 

Göra likabehandlingsplanen 
levande genom att arbeta 
tillsammans om bemötande mellan 
personal och elever 

Skolledning, 
skolpersonal, 
skolkurator, kostchef, 
folkhälsosamordnare, 
elevråd 

Intressantare skola 
med motiverande 
och motiverade 
lärare 

LUPP, meritvärde 
årskurs 9  

Använda ungdomarnas kreativitet 
för att få mer varierande lektioner 

Skolpersonal, elevråd 

Fräscha lokaler, utrustning och 
läromedel i skolan 

UK-nämnd, 
skolledning, 
stadsarkitekt, elevråd 

Fler ska trivas med 
sitt jobb och sin 
sysselsättning 

LUPP, antal byten av 
gymnasieprogram, 
befolkningspyramid, 
antal praodagar i 
skolan, andel 
ungdomsarbetslösa, 
andel med 
högskolekompetens, 
andel 
gymnasiekompetens, 
andel som fullföljer 
gymnasiestudierna 

Öka flexibiliteten och samarbetet 
mellan skolans verksamhet och 
näringslivet i kommunen 

Näringslivsenheten, 
SYO, pedagogerna i 
skolan 

Ge eleverna mer erfarenhet inom 
arbetslivet genom till exempel 
praktik, kunskap om olika yrken, 
prova på olika yrken 

Skolledning, 
pedagogerna i 
skolan, 
näringslivsenheten, 
SYO 

Fler utomhusarenor; 
för till exempel 
graffiti, fotboll, 
basket etc. 

Bygglovsbeslut, KS-
utvecklingsmedel, 
andel deltagare i 
LOK-stöds-
rapporterna 

Konstruera och bygga en 
graffitiplats 

Plan- och bygg, 
tekniska 
verksamheter 

Planera och stötta byggandet av en 
välutrustad utomhusarena med 
konstgräs 

Nordanstigs 
föreningsråd 
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Uppföljning och fortsättning 
För att det ungdomspolitiska handlingsprogrammet ska bli ett levande dokument krävs det 
att många känner att de äger frågorna. Därför finns en plan för hur arbetet ska följas upp.  
 

• En tjänsteman i kommunorganisationen och en politiker ansvarar för varje åtgärd. 
Återrapportering skall ske till Ungdomsrådslaget varje år. Löpande rapportering minst 
två gånger per år sker till informatören för publicering på kommunens hemsida. 

 
• Varje vår anordnas ett Ungdomsrådslag för att följa upp och förnya det ungdoms-

politiska handlingsprogrammet. Detta förbereds av Ungdomsrådet och Elevrådet 
tillsammans med ansvariga politiker och skall ske före påsklovet varje vårtermin. 

 
• Ett nytt handlingsprogram ska skrivas vartannat år i samband med att kommun-

organisationen följer upp resultaten med hjälp av LUPP. 
 

• I samband med skolstarten varje höst anordnas ett rådslag där handlings-
programmet presenteras och där de ansvariga tjänstemännen och politikerna 
informerar om åtgärderna och där ungdomar kan gå med i en genomförandegrupp. 
Det är den grupp som arbetar tillsammans med de ansvariga tjänstemännen och 
politikerna med att förverkliga åtgärderna. Högstadieskolan i Nordanstig ansvarar för 
att förbereda rådslagen tillsammans med eleverna på skolan. 

 
Sammanfattning 
Den allra viktigaste åtgärden är att förändra våra egna attityder och föreställningar om 
samhället i allmänhet och ungdomar i synnerhet. När vi har nått en gemensam värdegrund 
där unga har ett eget värde och där vi på ett seriöst sätt tar tillvara på deras kunskap och 
erfarenheter, då kan vi på allvar förändra världen tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
Kristina Källström-Gernes 
Ungdomssamordnare 
Nordanstigs kommun 
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