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Bakgrund

Delaktiga medborgare bidrar med kunskap och erfarenhet som utvecklar våra processer och förbättrar våra verksamheter. Detta fördjupar demokratin och stärker civilsamhället. Ökad delaktighet i 
samhället och makten att påverka sin egen livs- och arbetssituation främjar hälsan. Vi ska se till att våra processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människornas behov och 
förutsättningar. Samt att de ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan. 

Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner.

Mål

Att förse ungdomar (13-20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna nyttja sin rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella ungdomspolitiken 
och därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort.

För Ale handlar det såväl om att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar som om att förankra beslut om morgondagen med de som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i 
framtiden. Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar måste tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. 

Policy för ungdomsinflytande

Tillämpning

Denna policy konkretiseras genom:
Ramverket för ungdomsinflytande
Reglemente för ungdomsrådet

Ansvar och omfattning

Kommunfullmäktige beslutar om policyn för ungdomsinflytande. Nämnd/styrelse är ansvariga för att arbetet med ungas inflytande bedrivs enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente 
för ungdomsrådet. 

Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter, såsom entreprenörer, inhyrd personal, konsulter, leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av policyn 
och underliggande bestämmelser.



Ungdomsrådets reglemente

Ungdomsrådet är ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till inflytande i sådana frågor som allmänt berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådet och det årliga påverkanstorget är centrala delar av 
kommunens ramverk för ungdomsinflytande.

Ungdomsrådets praktiska arbete sker genom överläggningar, samråd och ömsesidigt utbyte av information mellan företrädare för ungdomarna och kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Ungdomarna har genom ungdomsrådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det utbud som 
berör yngres möjligheter till en god livskvalitet.

Syfte med ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett verktyg i arbetet med frågor som berör ungdomar i allmänhet såsom arbetet med strategisk plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde) samt i 
större samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).

• ungdomsrådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar.
• ungdomsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
• ungdomsrådet ska vara remissorgan i frågor som direkt berör ungdomar i Ale.
• ungdomsrådet ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör ungdomarna.
• ungdomsrådet ska verka för att ungdomars frågor och synpunkter beaktas i kommunens verksamhetsplanering.
• ungdomsrådet kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
• ungdomsrådet ska vara en del av kommunens ramverk för ungdomsinflytande.

Kommunens nämnder ska, i sådana frågor som är centrala för ungdomarna, samråda med ungdomsrådet i ett så tidigt skede att ungdomsrådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut.

Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som påverkar eller kan påverka kommunens ungdomar.

Organisering av ungdomsrådet

Ungdomsrådet är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen.

Kommunen ska förse ungdomsrådet med personal som stöttar deras arbete, sammankalla möten, föra protokoll, och hantera ekonomi/arvoden.

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa budgeten för ungdomsrådet.



Ramverket för ungdomsinflytande

Ramverket syftar till att säkra ungdomars (13-20 år) delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort.

Ramverket förser kommunen med en plattform som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i kommunen genom att öka känslan av sammanhang; att ungdomar begriper hur det 
lokala ungdomsinflytandet fungerar och varför deras perspektiv behövs, att de upplever att de har verktygen som krävs för att vara delaktiga i processen och att de upplever att deras delaktighet 
känns meningsfull.

1. Plattformen

• Ungdomsrådet är ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till inflytande i sådana frågor som allmänt berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådet arbetar utifrån vad som föreskrivs i rådets 
reglemente. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomsrådet ligger hos samordnare ungdomsinflytande.

• På högstadieskolorna samt Ale gymnasium ska det finnas en struktur där klassråd kopplas till elevråd som kopplas till ungdomsrådet. Elevråden medverkar på det årliga påverkanstorg. Ansvaret 
för elevinflytandets utveckling och kvalitetssäkring ligger hos elevinflytandegruppen.

• Det ska även finnas ett strukturerat ungdomsinflytande inom kultur och fritid. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomars inflytande inom kultur och fritid ligger hos 
ungdomskulturgruppen.

• Kommunen genomför årliga enkätundersökningar i högstadieskolorna som syftar till att ungdomarna utvärderar verksamheterna inom sektor utbildning, kultur och fritid. Ansvaret för enkäternas 
kvalitet, genomförande och återkoppling ligger hos sektorns verksamhetschefer/enhetschefer.

• Påverkanstorg är ungdomsrådets årliga forum. Där samlas bland annat plattformens inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, elevinflytandegruppen & 
ungdomskulturgruppen) och samtalar om enkätresultaten och hur kommunen kan gå framåt. Resultatet av samtalen ligger till grund för ungdomsrådets nya årsplan. Under påverkanstorg röstar 
de unga deltagarna fram vilka som ska sitta som representanter i ungdomsrådet under det kommande året. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av påverkanstorg ligger hos samordnare 
ungdomsinflytande.

• Panelen är ungdomsrådets verktyg för att nå ut till ungdomarna med frågor och inbjudningar. Medlemskap i ungdomsrådets panel är frivilligt för alla ungdomar i kommunen. Panelen är även ett 
verktyg för att inspirera till ett ökat intresse för delaktighet och inflytande hos unga som vanligtvis inte är engagerade. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av panelen ligger hos 
samordnare ungdomsinflytande.

• Forum används för att samla ungdomar för att samtala om olika frågor. Det kan vara allt från ungdomsrådets årliga påverkanstorg till att göra en workshop kring planeringen av en 
samhällsutveckling där ungdomar bjuds in för att ha inflytande. Alla forum som syftar till ungas inflytande ska stämmas av med ungdomsrådet för möjligt samarbete och samordnare 
ungdomsinflytande ska informeras. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring ligger hos den som anordnar forumet.



Ungdomsrådet

En del av plattformen för ungdomsinflytande



Uppdraget

Remissorgan

Stötta ungdomars engagemang

Genomföra Påverkanstorg



Representation

23 ledamöter vals årligen

Elevrådsrepresentanter

Valsedeln

Arvoden



Strukturen

Stormöten

Talesgruppen

Kommunalrådsmöten

Marknadsföringsgruppen

Arbetsgrupper

Budget



Ett fungerande elevinflytande senast i mellanstadiet

Tidig lära om demokratiska processer, retorik och om den egna kommunen

En fungerande plattform designad med infrastruktur och en röd tråd

Styrdokument för politik och förvaltning/intresse hos ledningen

Samverkan mellan tjänstepersoner som arbetar med unga



Välj ut någon som för anteckningar! I slutet på passet kommer ni få redovisa vad ni diskuterat.

1. Vad tyckte du var särskilt intressant/användbart i presentationerna? 

2. Hur väcker vi intresset för ungt inflytande bland nya ungdomar (och undviker att fastna med samma 

ungdomar år efter år)?

3. Hur säkrar vi intresset bland beslutfattare (både politiker och chefer) att vara i dialoger med unga i 

frågor som faktiskt gör skillnad för dem?

4. Hur kan man se till att den lokala ungdomsinflytandeplattformen överlever tjänstepersonerna om de går 

vidare till andra uppdrag eller slutar sina tjänster?

5. Hur knyter vi an skolan och arbetet med ungdomsinflytandet på ett bättre sätt?

6. Vad blir nästa steg/uppgift/moment för dig att ta tag i när du går härifrån?


