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Inledning 

 

I Gagnefs kommun ska ungdomar uppleva att de har goda förutsättningar att 

bo, leva och verka. Unga ses som en resurs och deras drivkraft tas väl 

tillvara inom de olika förvaltningarna och inom politiken. 

 

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa förutsättningar för en 

kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal 

ungdomspolitik i Gagnefs kommun. 

 

Programmet ska säkerställa att ungdomsperspektivet beaktas när beslut tas 

som på något sätt rör unga, ungdomsperspektivet innebär att unga ska 

betraktas som en mångfald unika individer. Unga ska ges möjlighet att vara 

delaktiga och att ha inflytande. 

 

Förvaltningar och politiken ska tillsammans arbeta för att skapa möjligheter 

för unga att göra sina röster hörda och att de blir lyssnade på. 

Målgruppen för programmet är ungdomar 13 - 25 år. 

 

Mottagare av programmet är politiker och tjänstepersoner/kommunanställda 

i Gagnefs kommun. 

 

Programmet gäller 2020 - 2023, med en kontrollstation 2021. 
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Barnkonventionen 

Barnkonventionen har blivit inkorporerad i svensk lag och började att gälla 

1 januari 2020. I konventionen finns 54 artiklar som handlar om barns 

rättigheter, fyra av dessa kallas grundprinciper det innebär att när man läser 

de övriga artiklarna så ska man tänka på grundprinciperna. De fyra 

grundprinciperna är artikel 2,3,6 och 12. 

Artikel 2: Varje barn har samma rättigheter och lika värde. 

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad. 

 

Mål för den nationella ungdomspolitiken 

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 

inflytande över samhällsutvecklingen. 

”Ungdomar är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen och 

ungdomsgruppen är heller inte generellt mer problemtyngd än andra 

åldersgrupper. De utmaningar och möjligheter en individ möter kan dock se 

olika ut under olika perioder i livet. Det finns vissa sociala och kulturella 

villkor som gruppen ungdomar trots sin heterogenitet i mångt och mycket 

delar. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna och offentlig 

verksamhet än äldre. I princip alla ungdomar i Sverige genomgår 

exempelvis grundskolan och gymnasieskolan och för de allra flesta 

ungdomar är hemma- och boendesituationen starkt beroende av föräldrars 

situation. Gruppen ungdomar som är i arbetsför ålder är också mer känslig 

för ekonomiska svängningar än andra åldersgrupper, vilket generellt sett 

hänger samman med att ungdomar både har kortare arbetslivserfarenhet och 

är nya på arbetsmarknaden. Gemensamt för de allra flesta ungdomar är 

också att de går igenom en successiv frigörelse- och etableringsprocess där 

många lägger grunden för sin framtid. Ungdomar frigör sig steg för steg från 

beroendet av exempelvis sina föräldrar och etablerar sig som vuxna.  

Ungdomstiden formar människor och utgör en betydande fas i livet. Det är 

därför viktigt att se ungdomstiden som en period med stor betydelse och ett 

värde i sig.” 
                                                                     Nationella ungdomspolitiken Prop. 2013/14:191 

 

Region Dalarna: Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion  

Gagnefs kommun har skrivit under avsiktsförklaringen som beskriver hur 

Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna avser att 

arbeta för att vara Sveriges bästa ungdomsregion. 

Tre regionala mål: 

Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda. 

Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina egna liv som länets 

utveckling. 

Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och 

arbete i Dalarna. 
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Mål för Gagnefs kommuns ungdomspolitik 

 

Mål 1: Unga i Gagnef ska känna att de har goda möjligheter att påverka 

såväl sina egna liv som kommunens utveckling, de ska ha kunskap om hur 

de kan påverka i frågor som intresserar dem. Kommunen ska utveckla 

kommunikationen mellan unga och beslutsfattare, det ska vara enkelt att 

kunna påverka och ha inflytande. Unga ska uppleva att de blir sedda och 

lyssnade på. 

 

Indikatorer  

Fråga i Lupp: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i 

kommunen? Här är svarsalternativen Mycket stora möjligheter, Ganska stora möjligheter, Ganska små 

möjligheter, Mycket små möjligheter eller Vet inte. Målet är att minska antalet som svarar Vet inte och 

höja antalet som svarar Mycket stora möjligheter och Ganska stora möjligheter. 

  

Fråga i Lupp: Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?  

Några av svarsalternativen är Någon jag känner, Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund, 

Tjänstemän eller politiker och ett svarsalternativ är Vet inte. Målet är att minska antalet som svarar Vet 

inte. 

 

Mål 2: Unga ska känna att tillvaron är meningsfull, att de blir sedda och lyssnade på. Unga i Gagnefs 

kommun ska känna framtidstro. 

 

Indikatorer  

Fråga i Lupp: Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna, - Politiker och – Vuxna i 

allmänhet? Målet är att höja antalet som svarar – Ganska/mycket stort förtroende. 

 

Fråga i Lupp: Hur ser du på framtiden? Svarsalternativen på frågan är Mycket positivt, Ganska 

positivt, Ganska negativt eller Mycket negativt. Målet är att öka andelen som svarar Mycket positivt 

och Ganska positivt 

 

Fråga i Lupp: Hur nöjd eller missnöjd är du med livet som helhet 

Svarsalternativen på frågan är Mycket nöjd, Ganska nöjd, Ganska missnöjd 

eller Mycket missnöjd. Målet är att öka andelen som svarar Mycket nöjd och 

Ganska nöjd.   
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Uppföljning av arbetet med målen 

Gagnefs kommun har beslutat att genomföra enkätundersökningen Lupp 

vart tredje år, den kommer att genomföras hösten 2021. Under hösten 2020 

kommer unga i årskurs 7 – 9 få svara på indikatorerna med hjälp av ett 

digitalt verktyg. Ett ungdomsforum genomförs varje termin där politiker 

träffar barn och ungdomar från årskurs 6-9 för att diskutera aktuella eller 

strategiska frågor. 

 

Kommunstyrelsens ansvar 

Övergripande ansvar gällande antagande, implementering, uppföljning och 

revidering. Samordnande roll som innefattar att vara förvaltningar och 

nämnder behjälplig i arbetet med att ta fram prioriterade områden att arbeta 

med, omvärldsbevaka och samordna eventuella utbildningsinsatser. 

 

Nämnders ansvar 

Respektive nämnd har ett ansvar för att ta fram prioriterade områden som 

förvaltningen ska jobba med för att uppfylla målen i ungdomspolitiska 

programmet, vilka fastställs av kommunfullmäktige i samband med det 

årliga beslutet om verksamhet och budget. Uppföljning och utvärdering sker 

i samband med årsredovisningen. 

 

 
 


